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Lampă de lucru cu acumulator, Tip: IF3R

Date comandă

Numărul de comandă 081271 IF3R

GTIN 4058205020237

Clasa articolului 04B

Descriere

Execuţie:
De mici dimensiuni, atent gândit şi foarte puternic: iF3R este un reflector de şantier cu o putere
mare de iluminare. Raza de lumină de doar 14 cm luminează locul dorit cu o putere de până la
1000 lumeni,
fiind reglabilă în cinci trepte de luminozitate. La cea mai scăzută treaptă,
iF3R rezistă 15 ore întregi. Se încarcă folosind sistemul Magnetic Charge System şi este din acest
motiv impermeabil la apă, chiar şi fără acoperirea
racordurilor (IP54). Piciorul, magnetul şi cârligul asigură o poziţionare flexibilă. Datorită
tehnologiei Cooling
Technology, LED-ul COB este protejat împotriva supraîncălzirii.
· Reflector mic de şantier cu putere de iluminare extraordinară.
· Montare şi orientare flexibile datorită piciorului mobil, magnetului şi cârligului.
· Încărcare simplă prin sistemul Magnetic Charge System.
· Cooling Technology pentru funcţionare de durată fără supraîncălzire.
· Cinci trepte de reglare a intensităţii luminoase.
Funcţionare:
IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din
interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Clasă de protecţie IP: IP 54
Zonă ATEX: nu există
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Flux luminos: 100 - 1000 lm
Durata de iluminare: 1,5 - 15 h
Valoare CRI: 80
Număr de acumulatoare incluse: 1
Tip acumulator: Litiu-Ion

Descriere tehnică

Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion

Număr de acumulatoare incluse 1

Temperatură de culoare 5400 - 6600 K

Tip acumulator Litiu-Ion

Zonă ATEX nu există

Greutate 392 g

Clasă de protecţie IP IP 54

Corpuri de iluminat Modul LED

Durata de iluminare 1,5 - 15 h

Capacitate acumulator 4 Ah

Lungimea totală 140 mm

Flux luminos 100 - 1000 lm

Lăţimea totală 36 mm

Tensiunea acumulatorului 3,7 V

Înălţimea totală 71 mm

Valoare CRI 80

Denumirea producătorului iF3R

Tip produs Lampă de lucru
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