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PRODUKT INFO
HELLA håndlamper

 ➔ Genopladelige håndlamper med USB-kabel
 ➔ Kompakt udformning til mange formål
 ➔ Valgbare belysningstilstande til forskellige lysintensiteter
 ➔ Multifunktionel brug og med magnetisk fastgørelse

PRODUKTEGENSKABER

HELLA's genopladelige hånd- og pandelamper med høj 
lysstyrke er ideelle til professionel anvendelse på værkstedet 
og overalt, hvor der er krav om godt lys og lang driftstid. Den 
magnetiske fastgørelse af lamperne til flere formål, som er 
tilpasset til lampens form, er særlig praktisk. Det betyder, at 
selv hurtigt og koncentreret arbejde med "frie" hænder ikke er 
noget problem. 

*  Følg de anbefalede specifikationer for opladeren i betjeningsvejledningen for optimal opladning.

Lamperne er kompakte og lette, og belysningen kan tilpasses 
til forskellige behov. Takket være den intuitive betjening 
og behagelige haptik kan det ønskede belysningsniveau 
nemt vælges. Dette giver maksimal fleksibilitet i utallige 
anvendelsessituationer. 

UHL500- og UP500-versionerne er udstyret med en praktisk 
hukommelsesfunktion. Når lampen tændes, vælges den sidst 
anvendte lysstyrke automatisk.

Alle 3 varianter kan genoplades via det medfølgende USB-
kabel.* 
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TEKNISKE OPLYSNINGER
UHL500

Tekniske data

Projektørlys (hovedlys) COB LED

Lommelygtefunktion 
(spotlight) SMD LED

Lystilstand / lyseffekt

Hovedlys (COB LED):  
200 lm 
Spotlight (SMD LED):  
120 lm (niveau 1), 400 lm (niveau 2)
Kombination af COB- og SMD-LED  
(spot og hovedlys): 
500 lm

Farvetemperatur 5000 – 8000 K

Opladningstid i timer maks. 2,5 h

Driftstid i timer maks. 8 timer (afhængigt af den valgte 
lampefunktion 1 - 8 timer)

Temperaturområde 0° til + 40 °C

Materiale Aluminium, ABS

Batteri medfølger
1.000 mAh polymerbatteri  
(medfølger)  
eller 3 x AAA-batteri (medfølger ikke)

Kapslingsklasse IP 54

Nettovægt 89 g

Strømforsyning via  
USB-kabel USB til mikro USB, 750 mm lang, 5 V 1 A

Magnet Ja

Beskyttelse mod kortslutning/overstrøm,  
Beskyttelse mod overopladning/afladning

Artikelnummer 2XM 359 002-001

Målskitse

USB-pandelampe
Superlysende pandelampe med spotlys med en rækkevidde på op 
til 75 meter. Hovedremmen er justerbar. Lampen kan afmonteres 
fra remmen og kan fastgøres på passende overflader med den 
magnetiske overflade. Hældningsvinklen er 60 grader.  
Den vandafvisende lampe er ideel til brug på værksteder,  
i garager eller til udendørs aktiviteter. 

Det får du

Produktfordele

 • Pandelampe med aftageligt og genopladeligt batteri
 • USB-opladningsport/kabel
 • Betjeningsvejledning

1. Praktisk mikro-USB-opladningsstik (med beskyttende gummikappe), der gør det 
nemt at tilslutte og oplade batteriet. | 2. Stærke, indbyggede magneter til fastgørelse 
på egnede overflader.

1 2
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TEKNISKE OPLYSNINGER
UP500

Tekniske data

Projektørlys (hovedlys) 3 W COB

Lommelygtefunktion 
(spotlight) SMD LED

Lystilstand / lyseffekt

Hovedlys (3W COB): 
75 lm (niveau 1), 250 lm* (niveau 2) 
(trinløst justerbar)
Spotlight (SMD LED):
150 lm (op til 50 m rækkevidde)

Farvetemperatur 5000 – 7000 K

Opladningstid i timer 4 h

Driftstid i timer maks. 10 timer (afhængigt af den valgte 
lampefunktion 3 - 10 timer)

Temperaturområde - 10 °C til + 40 °C

Materiale ABS

Batteri medfølger 3,7 V / 2.000 mAh Li-ion genopladeligt 
batteri

Kapslingsklasse IP 54

Nettovægt 140 g

Strømforsyning via  
USB-kabel

USB til USB-C-kabel, 750 mm langt, 5 
V 1 A

Magnet Ja

Beskyttelse mod kortslutning/overstrøm,  
Beskyttelse mod overopladning/afladning

Artikelnummer 2XM 359 002-201

*  Målt antal lumen: 250, beregnet antal lumen: 500 
For en kraftig lyseffekt! 

Målskitse

USB Pocket Light 500 
Kompakt arbejdslampe med dobbelt lyskilde (SMD + COB). For en 
lysvinkel på op til maks. 120 grader og en maksimal rækkevidde 
på op til 50 meter. Montering er mulig enten ved hjælp af en 
magnetfod eller en krog (360° drejelig).  
Det betyder, at den kan bruges i alle vinkler. Med praktisk visning 
af opladningsstatus. Arbejdslampen er vandafvisende og er 
derfor velegnet til indendørs og udendørs brug.  

Det får du

Produktfordele

 • Kompakt lommelygte med integreret genopladeligt batteri
 • USB-opladningsport/kabel
 • Betjeningsvejledning

1. Praktisk mikro-USB-opladningsstik (med beskyttende gummikappe), der gør det 
nemt at tilslutte og oplade batteriet. | 2. Beslaget kan drejes 360°. |  
3. Montering er også mulig ved hjælp af en magnetisk magnetfod. | 4. Med 2 kroge til 
nem fastgørelse. | 5. Praktisk visning af opladningsstatus. | 6. Integreret spotlight-
funktion med en rækkevidde på op til 50 meter.

1 2

3 4 5
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TEKNISKE OPLYSNINGER
UPL300

Tekniske data

Projektørlys (hovedlys) COB LED

Lommelygtefunktion 
(spotlight) SMD LED

Lystilstand / lyseffekt

Hovedlys (COB LED):  
300 lm (trinløst variabel)
Spotlight (SMD LED):  
180 lm

Farvetemperatur 5000 – 7500 K

Opladningstid i timer 2,5 h

Driftstid i timer 2 – 3 h

Temperaturområde - 10 °C til + 40 °C

Materiale Aluminium

Batteri medfølger 3,7 V / 650 mAh Li-ion genopladeligt 
batteri

Kapslingsklasse IP 30

Nettovægt 58 g

Strømforsyning via  
USB-kabel

USB til mikro-USB, 750 mm lang,  
5 V 1 A eller 5 V 2 A

Magnet Ja

Beskyttelse mod kortslutning/overstrøm,  
Beskyttelse mod overopladning/afladning

Artikelnummer 2XM 359 002-101

Målskitse

USB Pen Light
Lysstærk håndlampe i penform. Den har en lysvinkel på op til 120 
grader. Lysets rækkevidde er op til 70 meter. Håndteringen er 
meget fleksibel takket være fastgørelsesclipsen til brystlommen 
og en magnet i bunden af Pen Light. Det holdbare aluminiumshus 
er behageligt at tage fat i.

Du får

Produktfordele

 • Pen light med integreret genopladeligt batteri
 • USB-opladningsport/kabel
 • Betjeningsvejledning

1. Praktisk mikro-USB-opladningsstik (med beskyttende gummikappe), der gør 
det nemt at tilslutte og oplade batteriet. | 2. Integreret spotlight-funktion med en 
rækkevidde på op til 70 meter. | 3. Praktisk magnet på undersiden af Pen Light til 
fastgørelse på passende overflader.

1 2

3
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ANVENDELSESEKSEMPLER

UHL500

UPL300

UP500


