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Led Lenser SEO 5
Kategorija: Naglavne svetilke
Stanje: Novo
Dobavljivost: predvidena dobava 23.07.2019
Šifra: ll-seo5-Rdeca

Cena: 52,00€ 54,90€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Tehnične Speciﬁkacije

Serija 5 s 180 lm svetilnosti predstavlja eno najmočnejših
naglavnih svetilk v ponudbi Led Lenser.
SLT tehnologija omogoča določanje stopnje svetilnosti (jakosti
svetlobe) od 15% do 100% ter s tem varčevanje energije in
prilagajanje različnim prostorskih situacijam.
Z nastavljivim fokusom (širino snopa) si lahko sami določate kje
in koliko bo svetilka svetila.
Na kolesu lahko uporabite širok snop, na prostem pa preklopite
na točkovno svetilnost in si oglejte okolico do dolžine 130m.
Svetilka je dodatno opremljena še z rdečo pozicijsko LED diodo.

Teža: 105 g
Barva: Siva, Rdeča
Svetilnost: 240 lm
Premer reﬂektorja: 2,9 cm
Vrsta napajanja: 3 x AAA
Vzdržlivost baterije: 25 h
Dolžina snopa: 120 m
Vodoodpornost: IPX-6
Priložene baterije: Da

AFS (Advanced Focus System) tehnologija naprednega
fokusiranje svetilnosti zaradi uporabe prednosti leč in
reﬂektorjev ter združitve le-teh omogoča vrhunsko razporeditev
svetlobe v celotnem obsegu brez popačenj ter najvišji izkoristek
svetilne moči (lm). AFS sistem leč omogoča brezstopenjsko
nastavljanje fokusa svetilnosti, od točkovne usmeritve
(oddaljena področja) do razpršene svetilnosti (notranji prostori,
reﬂektorska uporaba, osvetljevanje področij,..)

SLT3 tehnologija omogoča izbore različnih svetilnih programov.
Nastavite lahko najvišjo jakost ali nižjo jakost svetilnosti in s tem
varčevanje baterije. Svetilka ima vgrajen tudi stroboskop,
pogosto uporabljan kot zaščitna funkcija pred vsiljivci ali divjimi
živalmi. Tovrsten način obrambe med drugimi uporablja tudi
ameriška vojska v taktičnih namenih. Hitra neprekinjena
svetloba je priročna tudi ob hoji ob prometnih cestah kjer se
lahko obličajno svetilko hitro spregleda.

Svetilka je opremljena s kakovostnim mehanizmom za določanje
kota (širine) svetilnosti. Brezstopenjsko lahko izbirate med ozko
usmerjeno svetlobo (točko) s katero svetite na oddaljena
področja ali med širokim svetilnim snopom, primernim za tek,
hojo ali kolesarjenje. Z uporabo širokega kota svetilnost lahko
ponoči nemoteno hodite, tečete ali kolesarite.

Svetilke Led Lenser serije SEO so nove, atraktivne svetilke z vgrajeno najnovejšo svetilno tehnologijo in dognanji. SEO
svetilke so namenjene aktivnim, športnim uporabnikom ki cenijo kakovost in stil.

