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M12 SAL-0 | Obj. č.  4933464823 (Dostupná pouze nulová verze)

 STOJANOVÁ SVÍTILNA
VLASTNOSTI:

 ¡ Svítilna s vysokým rozlišením TRUEVIEW™

 ¡ Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje vysoký výstupní světelný 
výkon 1 400 lumenů

 ¡ Nárazuvzdorná otočná hlava s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá 
pádu z výšky až 3 m

 ¡ Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve svislém směru a 270° ve 
vodorovném směru, což zaručuje nejkvalitnější osvětlení pracoviště

 ¡ Ochranný kryt chrání hlavu a čočku svítilny, dojde-li k jejímu složení z důvodu 
uložení nebo přepravy

 ¡ Teleskopická tyč, která dosahuje výšky v rozsahu 0,91 m až 1,72 m, umožňuje 
osvětlení celého pracovního prostoru

 ¡ Až 10 hodin provozu s akumulátorem M12 B4

 ¡ Ukazatel nabití baterie  - svítilna začne blikat, je-li baterie téměř vybitá
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VLASTNOSTI:
 ¡ 550 lumenů světelného výkonu TRUEVIEW™  

s vysokým rozlišením 
 ¡ Může být namontována pomocí dvou magnetů 

nebo může být zavěšena pomocí integrovaného 
karabinového háku zvyšujícího univerzálnost svítilny

 ¡ Kompaktní velikost umožňuje snadné uložení v kapse

VLASTNOSTI:
 ¡ 300 lumenů světelného výkonu TRUEVIEW™  

s vysokým rozlišením 
 ¡ Může být namontováno pomocí dvojitého magnetu 

a připnuto na kapsy
 ¡ Kompaktní velikost a nízká hmotnost umožňují 

snadné uložení v kapse

VLASTNOSTI:
 ¡ 500 lumenů světelného výkonu a široký nebo bodový 

světelný paprsek svítilny TRUEVIEW™ s vysokým 
rozlišením

 ¡ Široké a bodové světlo v různých výstupních režimech 
zaručují optimální jas a provozní dobu až 10 hodin

 ¡ Hlava svítilny může být nastavena až v úhlu 45°, což 
umožňuje uživatelům namířit světlo podle potřeby

VLASTNOSTI:
 ¡ 325 lumenů světelného výkonu s vysokým 

rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný 
paprsek až do vzdálenosti 50 m

 ¡ Odolné proti rázům a proti působení koroze 
sdrážkovanou rukojetí zaručuje nejvyšší odolnost

 ¡ Snímatelná kovová příchytka na kapsu

2 480,00 Kč S DPH2 049,59 Kč BEZ DPH

1 705,00 Kč S DPH1 409,09 Kč BEZ DPH

2 800,00 Kč S DPH2 314,05 Kč BEZ DPH

1 400,00 Kč S DPH1 157,02 Kč BEZ DPH
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ALKALICKÁ SVÍTILNA

TRUEVIEW™

OSVĚTLENÍ
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

 M12 SAL-0

Systém M12

Kapacita aku (Ah) -

Typ žárovky dioda LED

Max. světelný výkon (Lumen) 1400 / - / 700 / -

Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h) 4 / - / 10 / -

Hmotnost vč. aku (kg) 3.4
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