Hodelykt NEO10R 600lm
Dette er en meget anvendbar hodelykt, utviklet for de som trener i all slags terreng.
Det fokuserbare, svingbare lyktehodet kan justeres for å gi perfekt lys for deg når du
trener, og den vertikalstilte batteriboksen gjør at lykten sitter godt på hodet.
Det medfølger et praktisk brystbelte, som enten kan brukes til å bære kun
batteriboksen, eller både lyktehode og batteriboks. Dette kan være hendig blant annet
når du løper sammen med en gruppe, for å unngå å lyse andre direkte i ansiktet.
NEO 10R veier 179 gram, og den har en maksimal lysstyrke på 600 lumen. Lykten
tennes/slukkes ved hjelp av en bryter på lyktehodet, og den et rødt baklys slik at du blir
sett i mørket. I tillegg er hodestrikken utstyrt med refleksdetaljer for optimal synlighet.
Lykten kan brukes med oppladbare Li - ion batterier (medfølger) og den lades via USB kabel. Hodelykten har indikator for lavt batteri, og lade-/batteristatus, slik at du har full
kontroll over strømstatus til enhver tid.
Innstilt på minimum lysstyrke (på Energy Saving-modus) lyser den i opptil 120 timer,
innstilt på maksimal lysstyrke lyser den 10 timer. Maksimal lysstyrke er 600 lumen som
gir et godt lys ut til 150 meter. NEO 10R har to energimodus: Energy Saving (for de
lange turene) og Constant Current (for et konstant, jevnt lys). I tillegg har lykten har tre
lysprogrammer: Power, Mid Power og Low Power.

SPESIFIKASJONER
Vekt (gram) - 179
Oppladbar - Ja
Type LED - Power LED
Driftstid (timer) - 10 - 120
Batteri - Li-ion 18650 3200 mAh
IP-Klasse - IP54
Rekkevidde (meter) - 150 - 20
Lumenstyrke (Boost) - 600 - 10
Varenr: LL500917

Veilpris:

1199,-

Hodelykt H5 Core 350lm
Ledlenser H5 Core er neste generasjons H-serie, som har fått en betydelig
oppgradering. Ved hjelp av Flex Sealing teknologien er vitale deler kapslet inn som gir
en vanntetthet på IP67. Hodelykten har fortsatt Ledlenser sitt Advanced Focus System,
som gjør at du kan variere lyskjeglen fra bred for god oversikt, til smal for konsentrert
lys. Lykten kan justere lampehodet 160 grader opp og ned for stor fleksibilitet ved
bruk. Lykten har fått et hjul på siden av lykthodet for stegløs dimming av lysstyrken,
som gjør det enkelt å justere lyset etter situasjonen. Lykten kan også programmeres
med Transportation lock som gjør at du kan oppbevare lykten i sekken uten at du skal
være bekymret for at den skal slå seg på under transport.

SPESIFIKASJONER
Vekt (gram) - 178
Oppladbar - Nei
Type LED - High Power LED
Driftstid (timer) - 2 - 20
Batteri - 2x AA
IP-Klasse - IP67
Rekkevidde (meter) - 160 - 30
Lumenstyrke (Boost) - (350) 200 - 15
Varenr: LL502193

Veilpris:

799,-

Hodelykt H5R Core 500lm
Ledlenser H5R Core er neste generasjons H-serie, som har fått en betydelig
oppgradering. Ved hjelp av Flex Sealing teknologien er vitale deler kapslet inn som gir
en vanntetthet på IP67. Hodelykten har fortsatt Ledlenser sitt Advanced Focus System,
som gjør at du kan variere lyskjeglen fra bred for god oversikt, til smal for konsentrert
lys. Lykten kan justere lampehodet 160 grader opp og ned for stor fleksibilitet ved
bruk. Lykten har fått et hjul på siden av lykthodet for stegløs dimming av lysstyrken,
som gjør det enkelt å justere lyset etter situasjonen. Lykten kan også programmeres
med Transportation lock som gjør at du kan oppbevare lykten i sekken uten at du skal
være bekymret for at den skal slå seg på under transport. Lykten drives av et
oppladbart Li-ion batteri på 1800 mAh. Lykten lades enkelt med den medfølgende
magnetiske ladekabelen.

SPESIFIKASJONER
Vekt (gram) - 167
Oppladbar - Ja
Type LED - High Power LED
Driftstid (timer) - 2 - 50
Batteri - Li-ion 3.7V 1800 mAh 6.66 Wh
IP-Klasse - IP67
Rekkevidde (meter) - 200 - 30
Lumenstyrke (Boost) - (500) 300 - 15
Varenr: LL502121

Veilpris:

999,-

Termos Classic Vacuum Bottle
Stanley Classic Vacuum Bottle er en solid,
klassisk termos. Holder innholdet varmt i hele
20 timer. Volum: 0,75 liter.

ST1001612-027
ST1001612-028
ST1001612-041

Hammertone Green
Matte Black
Nightfall

Veilpris:

549,-

Termos Classic Vacuum Bottle
Stanley Termokopp Trigger Action Mug er en
solid, klassisk termokopp. Holder innholdet
varmt i 5 timer. Volum: 0,35 liter.

ST1009848-006
ST1009848-007
ST1009848-008
ST1009848-010

Hammertone Green
Matte Black
Polar
Wine

Veilpris:

379,-

CB1515004060

CB1156040605

CB1515103060

Drikkeflaske Chute Mag Insulated
Chute Mag Insulated er en isolert, sølesikker
drikkeflaske med praktisk skrukork.

CB1515402060

CB1515502060

CB1515303060

Veilpris:

CB1515802060

499,-

