KRÓTKA INFORMACJA

LAMPA OSTRZEGAWCZA SOS 360°
➔ Łatwa w montażu lampa ostrzegawcza z aktywacją magnetyczną
(funkcja światła pomarańczowego)
➔ Łatwe do zauważenia światło (widoczne z odległości 1 km)
➔ Do stosowania jako latarka lub jako lampa robocza do pracy w ciemnych
warunkach (funkcja światła białego)

CECHY PRODUKTU
Nową kompaktową lampę ostrzegawczą HELLA SOS 360°
dla kierowców można w prosty sposób umieścić na dachu
samochodu. Żółte światło migające jest automatycznie
włączane przez magnes w chwili zetknięcia z pojazdem i jest
dobrze widoczne z odległości do 1 km. Inni użytkownicy dróg
są zawczasu ostrzegani i ustawianie trójkąta ostrzegawczego
staje się o wiele bezpieczniejsze. Niezbędne zabezpieczenie
dostępne w schowku.
Dzięki podwójnej funkcji (sygnał ostrzegawczy i światło
robocze) zawsze masz przy sobie latarkę/lampę roboczą
z białym światłem, które można przymocować magnetycznie
np. do otwartej pokrywy silnika.
Poręczna lampa ostrzegawcza jest zasilana standardową
baterią 9 V (6LR61 550 mAh), która nie wchodzi w zakres
wyposażenia.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Torch Light

1 km

Power source

Easy storage

9V

small size

Dane techniczne

Natężenie światła

Rysunek wymiarowy

min. 25 cd
40 cd – 80 cd

Częstotliwość migania
Pobór mocy
Źródło zasilania
Funkcje oświetleniowe
Źródło światła

0,8 – 2Hz
9 x 1 W (żółte), 18 x 0,5 W (białe)
bateria 9 V 6LR61 550 mAh
(nie jest w zestawie)
funkcja światła ostrzegawczego
(żółte);
funkcja światła roboczego (białe)

Masa

Funkcje oświetleniowe

124 g

Zakres temperatur

-20 do +60 °C

Stopień ochrony

Zastosowanie

Żółte światło ostrzegawcze

IP 54

Homologacja
Mocowanie

50 ±0.5

9 x LED (żółte), 18 x LED (białe)
srebrna obudowa i przezroczysta
soczewka (poliwęglan odporny na
uderzenia)

Materiał

Ø80 ±0.5

Stan faktyczny i ceny mogą ulec zmianie. Printed in Germany

Visibility

CE
aktywacja magnetyczna
samochody i motocykle (tylko w
warunkach stacjonarnych)

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać obowiązujących
lokalnie przepisów ruchu drogowego.

Białe światło robocze

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Zdjęcie produktu

* jednostka opakowaniowa

Opis

Numer katalogowy

Opak.*

Lampa ostrzegawcza SOS 360°, 9 V, LED, 2 tryby pracy
aktywowane magnetycznie (światło ostrzegawcze: żółte;
światło robocze: białe)
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Magnetic hold
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Fast Mounting

