
LATARKA AKUMULATOROWA POWER BOX

Prezentowana  latarka akumulatorowa LED zapewnia pełen komfort  w czasie jej
użytkowania.  Polecana  jest  szczególnie  dla  majsterkowiczów,  w  czasie  prac
domowych, a także w trakcie podróżowania.
Przyda się turystom wybierającym się na nocny biwak, kierowcom zmuszonym do
naprawy samochodu po ciemku.
Dodatkowo dzięki dołączonemu uchwytowi możemy korzystać z niej w czasie jazdy
rowerem.

Latarka  jest  bardzo lekka  i  wydajna.  Jej  waga wraz z paskiem to zaledwie 167
gram. Zasięg działania latarki to aż 500 metrów. 
Może  działać  na  3  baterie  1,5  V  AAA  lub  dzięki  dołączonemu  do  zestawu
akumulatorowi, który ładujemy poprzez podłączenie go do gniazdka. 
Dzięki antypoślizgowej powierzchni latarka nie ześlizgnie nam się z dłoni.

Zalety:
-aluminiowa budowa,
- zasięg: maks. 500 m,
- wodoodporność (IP65),
- odporna na wstrząsy,
- 3 tryby pracy: światło pełne, światło średnie oraz światło minimalne,
- tryb szybkiego migania, 
- tryb SOS,
- możliwość ładowania akumulatora bezpośrednio z sieci elektrycznej, 
- antypoślizgowa powierzchnia, 
- uchwyt rowerowy,
- praktyczna zawieszka.

Latarka  akumulatorowa Power  Box dzięki  diodzie  LED jest  oszczędna i  daje
światło  o  mocy  800  lumenów. Ponadto  posiada  funkcję  zoom,  dzięki  której
możemy regulować szerokość skupienia światła. 
Istnieje możliwość wybrania 1 z 3 trybów: światła: o pełnej mocy, średniej mocy 
i minimalnej.
Ponadto urządzenie oferuje tryb szybkiego migania oraz tryb migania SOS.
Całość zapakowana jest w praktycznym pudełku.

DANE TECHNICZNE:

- światło LED o mocy 800 lumenów (10 W),
- akumulator: Li-Ion 3,7 V / 1200 mAh
- średnica głowicy: 40 mm
- waga z akumulatorem: 167 g 
- czas ładowania akumulatora : 5 h
- czas pracy: do 120 h
- żywotność akumulatora: do 50 tys. godzin.



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak długo należy ładować akumulator w latarce?

Czas ładowania akumulatora wynosi około 5 godzin.

Czy latarkę można używać w trakcie jazdy rowerem?

Oczywiście, dzięki dołączonemu do zestawu uchwytowi można używać w czasie 
jazdy rowerem.


