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121.035430 CX3.   
O MINI MAX é uma nova luz de trabalho universal, ideal para todos os tipos de 
aplicação. 
 
A lâmpada é notavelmente fina, útil e compacta com uma saída de luz máxima. 
Na posição dobrada, o MINI MAX é extremamente compacto (apenas 41 mm) e 
projetado 
Para ser convenientemente manuseado manualmente pela alça de transporte 
integrada. 
 
Devido ao manípulo flexível, o MINI MAX pode ser colocado em diferentes 
posições 
Para obter o ângulo de iluminação desejado. A alça também está equipada com 
um furo para 
Suspensão de parede. 
 
Como uma característica extra, o MINI MAX possui um banco de energia incorporado com tomada USB para 
Carregar dispositivos móveis.  
 
Apresentando a mais recente e única tecnologia COB LED, o MINI MAX oferece 
Saída de luz extremamente alta, com iluminação uniforme e uniforme. O 
alojamento 
É feito de alumínio previsto e resistente a golpes, choques e 
Vibrações. A construção durável aprova o MINI MAX ao serviço robusto 
USE, o que o torna perfeito para o ambiente de trabalho exigente e áspero. 
O design compacto, acessível e o máximo de saída de luz também faz o MINI 
MAX adequado para qualquer tipo de aplicação, incluindo lazer. 
 
Devido ao preço muito atraente combinado com aplicação inesgotável 
Áreas, o MINI MAX oferece um grande potencial de volume. 
 
• Luz de trabalho LED recarregável com saída de luz máxima, até 900 lúmen 
• Design ultra fino e compacto 
• Durable para uso robusto 
• Pega de transporte integrada prática 
• Posicionamento flexível 
• Banco de energia incorporado 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
COB / LED 
450/900 lúmen (passo 1/2) 
650/1300 lux@0.5m (passo 1/2) 
Tempo de operação de 5h / 2.5h (passo 1/2) 
6h tempo de carregamento 
1m cabo USB 
Li-ion de 3.7V / 4400 mAh 
196x187x43 mm 
IP54 
730 g 
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121.035059 – Gambiarra C/Fio 9 
SMD’s 300lm 

 

A STARLINE foi projetado para o uso eficiente da 
oficina e Fornece um design ergonômico e amigável. 
O LED 9 SMD LG garante uma iluminação super 
brilhante  da área de trabalho. 
STARLINE está equipado com um gancho giratório 
para facilitar suspensão da lâmpada. 
STARLINE é a lâmpada básica universal que todos 
devem ter 
Dados Técnicos 
9 x SMD LG LED 
300 lumen 
400 lux@0.5m 
5m cord 
650g 
IP40 
IK08 
 

121.035026 – Gambiarra de Cabeça 
C/Sensor COB LED 110/200lm 

 

 
 

 

 
Ao contrário de todos os outros faróis que fornecem 
um feixe de luz, I-VIEW é projetado para fornecer luz 
de trabalho ideal iluminando toda a sua área de 
trabalho. 
Fornecido com a mais nova tecnologia LED COB, o I-
VIEW fornece um ex-Iluminação tremenda e 
poderosa que espalha a luz uniforme. Maximisa a 
ilumina no seu campo de visão inteiro. Com I-VIEW 
você evita girar a cabeça para iluminar o seu espaço 
de trabalho real. 
 
Iluminação superior mãos-livres 
Função Sensor - Sensor sem toque 
Ligar / desligar  
Fácil de operar - mesmo com luvas grossas 
Notavelmente leve 
Ilumina todo o seu espaço de trabalho 
Tempo de longa duração e recarregável 
Poeira e impermeável 
Faixa de tecido preto (30 mm) 
Função de foco variando o ângulo do feixe 25 ° a 45 ° 

 
 


