WORKER‘S FRIEND
INNOVATIV
4-I-1-LAMPE

NEW
Worker’s Friend fra Ledlenser er mere end blot en lampe.
Fire forskellige lamper er integreret ind i et genialt system,
som er perfekt til at løse de fleste opgaver.
Vinklede hjørner, svært tilgængelige arbejdsområder, rør,
motorer - uanset hvor du har behov for lys har Worker’s
Friend altid det rigtige lysinstrument. Dem der virkelig vil
få glæde af Worker’s Friend er mekanikere, handymænd,
reparatører og mange andre, hvor god oplysning er et krav
men en udfordring.
ledlenser.com

WORKER‘S FRIEND
INNOVATIV
4-I-1-LAMPE
280 lm1
130 m1

BASE Lampens basisdel har et system til hurtig
af- og tilkobling af lysinstrumenter og med en
magnetisk sokkel til fleksible påsætning på
metalliske overflader.

BIT 1

BIT 1 Fokuserbart lygtehoved (flash) med trinløs
fokusering og optisk linse.

BIT 2

BIT 2 Arbejdslampen (mount) kan roteres 180 grader
og har en lysenhed på 11,5 cm til oplysning af større
arbejdsområder.

BIT 3

BIT 3 Svanehalslampen (gooseneck) med fokusering
er 32 cm lang og har en diameter på 7 mm. Denne
fleksibilitet sørger for oplysning af selv de mest
svært fremkommelige områder.

BIT 4

BIT 4 Fleksible inspektionslampe (inspect) med en
diameter på blot 4,3 mm og ideel til de smalleste
åbninger.

USB ladeport
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| 280 lm1 | 140 lm1

| 350 lm1 | 175 lm1

| 190 lm1 | 100 lm1

| 3 lm1

| 1.5 lm1

| 130 m1 | 90 m1

| 26 m1 | 20 m1

| 89 m1 | 28 m1

| 4 m1

| 2.5 m1

| 2.5 t1

| 2.5 t1

| 5.5 t1

| 40 t1

| 80 t1

| 5.5 t1

| 5 t1

178,5 g (inkl. genopladeligt batteri) Base og BIT 1
1x 18650, Li-ion
Ladetid 3,5-4 t2

| 8.5 t1

inkluderet
1 sæt genopladelige
batterier
1 USB adapter
1 USB ledning
4 Lysinstrumenter

Information vedrørende emballageindhold, udseende, ydelser og præstationer, dimensioner og vægt svarer til informationen tilgængelig på tidspunktet
for offentliggørelse. Af hensyn til produktudvikling, forbeholder vi os ret til ændring af emballageindhold, udseende, design og farve uden forudgående
varsel. Produktbilleder kan afvige fra aktuelle produkter og kan vises med valgfrit tilbehør, der kan købes separat. Der tages forbehold fejl og trykfejl i
kataloget.
1) Gennemsnitlige værdier; af tekniske årsager disse kan variere ± 15%.
2) Ladetid kan variere afhængig af strømstik.

Af- og tilkoblingssystem

Magnet
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