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Reflector cu acumulator cu difuzor cu bluetooth, Tip: IF4R-MUSIC

Date comandă

Numărul de comandă 081273 IF4R-MUSIC

GTIN 4058205020268

Clasa articolului 04B

Descriere

Execuţie:
Acum, muzica vă însoţeşte la lucru! Apreciatul reflector de şantier iF4R primeşte o îmbunătăţire
cu totul specială: În iF4R
music este încorporat un difuzor de înaltă calitate, care poate fi conectat prin bluetooth cu un
smartphone,
transformându-se astfel în radio pentru şantier. iF4R music înseamnă un iluminat de 2500 lm, în
cinci
trepte de intensitate. Reflectorul de şantier cu muzică este încărcat prin Magnetic Charge System.
· Magnet integrat pentru fixare uşoară pe suprafeţele de metal (de ex. pe suporturile de

oţel).
· Cinci trepte de luminozitate cu putere de iluminare până la 2500 lumen, cu comandă prin

Multi Function Switch.
· Difuzor integrat ce poate fi controlat prin Bluetooth.
· Încărcare simplă prin sistemul Magnetic Charge System.
· Uşor de transportat datorită mânerului mare şi robust.
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.
Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP: IP 54
Zonă ATEX: nu există
Flux luminos: 200 - 2500 lm
Durata de iluminare: 1,5 - 15 h
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Valoare CRI: 80
Număr de acumulatoare incluse: 1
Tip acumulator: Litiu-Ion

Descriere tehnică

Lăţimea totală 47 mm

Înălţimea totală 110 mm

Greutate 1139 g

Tip acumulator Litiu-Ion

Temperatură de culoare 5400 - 6600 K

Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion

Corpuri de iluminat Modul LED

Lungimea totală 235 mm

Zonă ATEX nu există

Durata de iluminare 1,5 - 15 h

Flux luminos 200 - 2500 lm

Număr de acumulatoare incluse 1

Clasă de protecţie IP IP 54

Valoare CRI 80

Capacitate acumulator 8 Ah

Tensiunea acumulatorului 3,7 V

Denumirea producătorului iF4R music

Interfaţă Interfaţă Bluetooth

Tip produs Reflector
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