Lys/strober
Produktnummer: 980000918
Silva LR2000RC hodelykt

Silva LR2000RC hodelykt
Det kraftige, oppladbare USB-batteriet med batteriindikator festes
enkelt til hodelyktens batteriholder eller lagres i en ryggsekk eller
lomme
Stock: På lager på lager

kr 2.998,00
Kjøp

• KRAFTIG LYSSTYRKE (2000 LM)
2000 lumen som en standard lysstyrke og 2300 lumen i boost modus

• KRAFTFULLT BATTERI (7.0 AH)
Det kraftige, oppladbare USB-batteriet med batteriindikator festes enkelt til
hodelyktens batteriholder eller lagres i en ryggsekk eller lomme

• SILVA INTELLIGENT LIGHT
Optimalisert lys med en lang lysstråle som viser deg hvor du skal og en
kort lysstråle som viser deg hvor du kan plassere føttene.

• SILVA FLOW LIGHT
Gir variasjon i lysbildet avhengig av hvordan du har tiltet reflektoren.

• VANNBESTANDIG (IPX5)
Produktet oppfyller IPX5-standarden; tåler mye regn og vann fra hvilken
som helst retning.

LR2000 RC er den kraftigste hodelykten fra Silva, kombinert med et
oppladbart 7,0 Ah batteri. Det er en robust hodelykt, og den lette
reflektoren sørger for rask nedkjøling. Batteriet er kraftfullt, men likevel så
lett at du kan ha det bak på hodebåndet.
Hodelykten er perfekt for arbeidere som trenger en lang og kraftig
lysstråle.
7.0 Ah BATTERI
LR2000 RC kommer med et kraftig og oppladbart 7,0 Ah batteri. Dette
batteriet gir deg mulighet til å gjennomføre lange arbeidsøkter, og det gir
deg hele 40t lystid i minimum lysstyrke, 12t lystid i medium styrke og 8t
på maksimal lysstyrke. Batteriet festes enkelt på hodebåndet ved hjelp av
batteriholderen, eller i lommen ved hjelp av den medfølgende
forlengelseskabelen.
En batteriindikator hjelper deg med å holde kontrollen på når batteriet må
lades. Det er også en innebygget varsling på når batteriet går i
reservemodus. Da justeres lysstyrken automatisk ned slik at du er sikret
lys i 30 minutter.
3 TILBEHØR INKLUDERT:
Tre tilbehør følger med denne lykten:
• Batteriholder som hjelper til med å støtte opp batteriet på hodebåndet.
• Toppbånd for ekstra støtte.
• Kabelførere til forlengelseskabelen.

LR2000 RC er modulær, noe som betyr at du kan bytte batterier og feste
reflektoren både på hjelm og på hodebånd etter ønske.
ULIKE LYSFUNKSJONER
LR2000 RC har Silva Intelligent Light som er en unik kombinasjon av
spotlight med lang rekkevidde og et nært flomlys. Denne tilpasningen av
lyset resulterer i mindre bevegelse av hodet og gir et godt terrengbilde.
Med dette du får balansen og selvtilliten som trengs for å bevege deg
raskt og prestere bedre.
Den geniale Silva Flow Light funksjonen optimaliserer lyset ved å tilte på
lykthodet. Tiltes det nedover blir lyset bredere. Tiltes det oppover, får du
en lengre lysstråle som passer for raskere aktiviteter slik som
terrengsykling og langrenn.
Minimum lysstyrke (80 lumen) gir deg mulighet til å gjennomføre lange
treningsøkter uten å miste lyset. Denne funksjonen er perfekt for lange
gåturer der det ikke kreves sterkt lys. LR2000 RC har også en boostmodus på 2300 lumen som gir deg ekstra sterkt lys når det kreves.
Tilleggsbatterier og tilbehør er tilgjengelig for denne hodelykten. Ved å
legge til et ekstra batteri eller et annet tilbehør, kan du tilpasse lykten slik
at den optimaliseres for din aktivitet.

FUNKSJONER
•
•
•
•

7.0Ah batteri.
2000 lumen./li>
Boost-modus til 2300 lumen når bedre syn er nødvendig.
Batteriholder for å holde batteriet på plass på hodet.

• Silva Intelligent Light, kombinere spotlys med lang rekkevidde og nært
flomlys.
• Silva Flow Light, gir variasjon i lysbildet avhengig av hvordan du har
tiltet reflektoren.
• Komfortabel passform takket være et lett og bredt anti-skli hodebånd.
• Silva Connection System, muliggjør bruk av ethvert Silva Li-Ion batteri
etter 2008.
• Minimum lysstyrke (80 lm), maksimerer brenntiden.
• Batterinivåindikator.
• Reservemodus til en lysstyrke som kan holdes i 30 minutter.
• Stor av/på-knapp, enkel å bruke med hansker.
• Vannbestendig, oppfyller IPX5-standarden.

LR2000 RC MED 7.0AH BATTERI

