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лампа за колористика

Техническа информация

Зареждане: 
Технически данни  

: ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

: ПРИЛОЖЕНИЕ

: ХАРАКТЕРИСТИКИ

 4 часа
Време за работа:    2.5 часа 
Тегло:  310 гр
Размери: 190x56x35 мм
Кабел за заряд:  USB + зарядна станция
Батерия:  3.7V 2.6Ah Li-Ion
Работна темп.: -10 - 40°C
Сертификат:  IP65 | IK07

Лампа за колористика Carsystem Colour Match се използва за откриване на подходящия цвят.

Внимание:
• Не гледайте директно в източника на светлина
• Не използвайте близо до открит пламък 
• Изключете когато не използвате
• Предпазете кабела от замърсяване, нагрявани или прекъсване.

: РАБОТА С ПРОДУКТА

Преносима акумулаторна LED лампа за колористика. Здрав корпус предпазващ от вода и 
прах.
Възможност за превключване между топла светлина за светли повърхности и студена 
сметлина за тъмни повърхности за бързо и лесно откриване на желания цвят.

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

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.


