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: Характеристики

: Приложение 

: Данни за продукта

 Ниво 1:    500 лумена
Ниво 2: 1.000 лумена

   Ниво 3: 2.000 лумена 
Тегло:  1,15 кг 
Размери: 225x220x70 мм
Зарядно:  EU щепсел
Батерия:  11.1V 4400mAh Li-Ion
Работна температура: -10 - 40°C
Сертификат:  IP65 | IK07

Tехнически данни
 
Време за заряд : 4 часа
Време за работа:  според нивото 10 ч / 5 ч / 2.5 ч
Интезитет: 

CS LED лампата може да се използва осветяване при извършване на всякаква дейност в 
автосервиза. Независимо дали се монтира на триножник или на магнита за перфектно 
осветяване и на най-трудно достъпните места.

Carsystem LED лампата използва последната COB LED технология, за да освети лесно всички
 места в сервиза, където светлината не достига. Работата с LED лампата на батерии дава 
възможност за задаване на специфичен ъгъл на осветяване , благодарение на стойката 
въртяща се на 180°.  Лампата може да се монтира на триножник. Възможно е лампата да се
 използва, докато се зарежда. Три нива на осветяване дават възможност за избор на 
желаното ниво на осветяване.
Специално изработена за да издържа на ежедневна работа в сервиза и е защитена от 
попадане на прах и вода.

LED лампа

Техническа информация
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• Не използвайте лампата до открит пламък 
• Изключвайте лампата, когато не я използвате
• Използвайте лампата само по предназначение
• Предпазвайте кабела от омасляване, нагряване или пречупване

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и 
приложение на нашите продукти са базирани на нашият познанияи опит при употребата
 при нормални условия. В практиката материалите,повърхностите и околните условия 
са толкова различни, че няма гаранция заработните резултати и очаквания, изводи не 
могат да се правят нито от тазиинформация нито от устни консултации. В този случай, 
потребителят едлъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, 
необходими заправилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. 
Патентниправа на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочетекъм Лист с 
данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническитеинструкции 
за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ниизвестни. Vosschemie 
не носи никаква юридическа отговорност запрецизността на тази информация.

Предупреждения:
• Не гледайте директно в източника на светлина

Не изхвърлайте с битови отпадъци. Устройствата трябва да бъдат рециклирани като 
електроника. 

: Употреба

Техническа информация


