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3W +3W Lampa obrotowa
Funkcje i specyfikacja:
• 3W przednie COBLED zapewniają >240 lumenów
• 3W górne SMD LED zapewniają >160 lumenów
• Funkcja obrotu o 120 stopni
• Magnes w dolnej części uchwytu 
• Haki typu „nest” w dolnej/górnej części uchwytu 
• Gniazdo ładowania ze wskaźnikiem poziomu 
• 2-3 godzin pracy 
• 3-4 godzin ładowania 
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

3W+UV Lampa obrotowa
Funkcje i specyfikacja:
• 3W przednie COBLED zapewniają >240 lumenów 
• Górna dioda LED z UV, 395~410um 
• Funkcja obrotu o 120 stopni 
• Magnes w dolnej części uchwytu 
• Haki typu „nest” w dolnej/górnej części uchwytu 
• Gniazdo ładowania ze wskaźnikiem poziomu 
• 2-3 godzin pracy 
• 3-4 godzin ładowania 
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

Wskaźnik naładowania Łamana 120° Podstawa z Magnesem
Haczyki chowane 

na górze i spodzie lampy

UV

Kod MM: 007935030030 Kod MM: 007935030020
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1.7W Lampa składana
Funkcje i specyfikacja:
• 1,7W COB LED zapewnia >150 lumenów 
• Składany uchwyt obracany o 360 stopni, z magnesem 
• Chowany i obrotowy zacisk/hak, obracany o 360 stopni 
• 3-3,5 godzin ciągłej pracy 
• 2,5-3 godzin ładowania 
• Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

1.7W COB zapewnia

>150 Lumenów

1.3W Lampa kieszonkowa o dużej mocy
Funkcje i specyfikacja:
 • 1.3W diody LED o dużej mocy zapewniają >80 lumenów
• Podwójna obudowa formowana wtryskowo
• Zacisk/hak obracalny o 360 stopni

Zasilanie bateryjne 3 x AAA• 
Obrotowy uchwyt

z magnesem

Haczyk chowany 

z rotacją 360°

Przewodowa lampka podmaskowa 15W SMD
Funkcje i specyfikacja:
• 15W SMD LED zapewniają jasność w danym obszarze, 450-550lm 
   przy połowie mocy, 900-1150lm przy pełnej mocy 
• Przycisk regulacji jasności umożliwia wybór połowy lub pełnej 
   mocy 
• Uchwyt z ABS formowany natryskowo i zabezpieczeniem 
   przeciwuderzeniowym; ergonomiczna konstrukcja zapewnia 
   wygodną eksploatację 
• Hak ze stopu aluminiowego z osłoną PVC, miękka powłoka haków 
  zapobiega zarysowaniu nadwozia pojazdu 
• Drążek regulowany w zakresie 47” do 75”; łatwe mocowanie do 
   większości ciężarówek i SUVów. 
• Haki zapadkowe (360°) zapewniają bezpieczne i sztywne 
  mocowanie

Kod MM: 007935030010 

Kod MM: 007935030040 

Kod MM: 007935030070 


