SUNMATCH 2

121.035445

Lâmpada portátil e recarregável com excelentes propriedades de reprodução de cor, para uma
AFINAÇÃO de cores perfeita.
Fácil de transportar no bolso ou no cinto de trabalho com um gancho, sempre à mão para verificações
de qualidade entre trabalhos de preparação da área.
Coloque a lâmpada onde desejar, durante a inspeção, utilizando o robusto gancho giratório ou o forte
íman incorporado. A cabeça flexível da lâmpada inclina até 180 graus.
Fornecida com 2 opções de temperatura da cor, fria ou quente.
Construção duradoura, à prova de pó e de água, IP65. Fornecida com lentes de vidro resistentes aos
solventes.
Fornecida com a opção de funcionamento de duas etapas: Etapa 1 = 100%, etapa 2 = 50% da potência
da luz.
As lâmpadas SUNMATCH são fornecidas com baterias de iões de lítio e um sinal inteligente frontal de
bateria: prolongue a bateria e evite perigo de sobreaquecimento graças ao sistema inteligente integrado.
Após 3 minutos de utilização contínua em modo elevado, a lâmpada desliga-se automaticamente.
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D-MATCH 2

121.035448

A D-MATCH 2 é a lâmpada de precisão mais forte e potente de todas no mercado, proporcionando até
5.000 lúmens.
A potente iluminação torna-a ideal para a inspeção de grandes superfícies e para iluminar uma área de
trabalho específica na oficina.
A nova função de regulação da luz permite ajustar a luz em cinco níveis diferentes, 500-5000 lúmens.
Fornecida com 2 opções de temperatura da cor, fria ou quente e com lentes de vidro resistentes aos
solventes. O corpo é fabricado em alumínio fundido o que lhe confere extrema robustez e a torna à
prova de choques para suportar mesmo as pancadas e os golpes mais fortes. Ao mesmo
tempo é à prova de pó e de água, IP67.
Graças à nova pega de transporte integrada, transportá-la é muito mais prático. O suporte flexível pode
ser utilizado para pendurar ou para posicionar a lâmpada no ângulo de iluminação desejado. O suporte
foi desenhado para poder ser montado diretamente no TRIPÉ SCANGRIP e no SUPORTE COM
RODAS.

