STRUČNÁ INFORMACE
360° VÝSTRAŽNÉ SOS SVĚTLO

➔ Výstražné světlo se snadnou montáží a magnetickou aktivací
(funkce žlutého světla)
➔ Snadno viditelné (na vzdálenost 1 km)
➔ Lze používat jako kapesní svítilnu nebo pracovní svítidlo ve tmavém prostředí
(funkce bílého světla)

VLASTNOSTI VÝROBKU
Nové kompaktní 360° výstražné SOS světlo HELLA pro řidiče
lze obratem ruky umístit na střechu auta. Žluté blikající světlo
se při kontaktu s vozidlem automaticky aktivuje pomocí
magnetu a je spolehlivě viditelné na vzdálenost až 1 km.
Včas varuje ostatní účastníky silničního provozu a výrazně
zvyšuje bezpečnost při ustavování výstražného trojúhelníku.
Představuje tak nepostradatelný doplněk do odkládací
schránky.
Díky dvojité funkci (výstražný signál a pracovní svítidlo) máte
vždy po ruce kapesní svítilnu, resp. pracovní svítidlo s bílým
světlem, které lze pomocí magnetu upevnit například na
otevřenou kapotu motoru.
Napájení praktického výstražného světla zajišťuje běžná
9V baterie (6LR61 550 mAh), která není součástí dodávky.

PŘÍKLAD POUŽITÍ

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické údaje

Rozměrový výkres

Svítivost

Min. 25 cd
40–80 cd

Frekvence blikání

0,8–2 Hz
9× 1 W (žluté světlo), 18× 0,5 W (bílé
světlo)

Příkon
Zdroj proudu
Světelné funkce

9V baterie 6LR61 550 mAh
(není součástí dodávky)
Funkce výstražného světla (žluté);
funkce pracovního svítidla (bílé)

Světelný zdroj

9× LED dioda (žluté světlo), 18× LED
dioda (bílé světlo)

Materiál

Stříbrné pouzdro a čirá čočka
(polykarbonát odolný proti nárazům)

Hmotnost
Rozsah teplot

Světelné funkce

124 g
–20 °C až +60 °C

Stupeň krytí

Žluté výstražné světlo

IP 54

Schválení typu

CE

Upevnění

Magnetická aktivace

Používání

Osobní automobily a motocykly (jen
pro dopravu v klidu)

PŘEHLED PROGRAMU
Fotografie výrobku

Popis

360° výstražné SOS světlo, 9 V, LED, 2 magneticky
aktivovatelné provozní režimy (výstražné světlo: žluté;
pracovní světlo: bílé)

* Obalová jednotka

Objednací číslo

Obal. jedn.*
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Pracovní svítidlo s bílým světlem
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Při používání výrobku dbejte místních platných dopravních předpisů.

