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Silva MR400 hodelykt
Super hodelykt med festebrakett som gjør det mulig å feste den på
padlevest, hjelm eller kajakk
Stock: På lager på lager

kr 599,00
Kjøp

Silva MR400 - Liten og vanntett hodelykt
Driver du med friluftsaktiviteter i mørket, som f.eks. kajakkpadling og seiling, har
hodelykta Silva MR400 mange praktiske funksjoner du raskt vil lære å sette pris på.
Denne hodelykten er både liten, lett og vanntett. Lykta veier kun 73 gram. Den
følger IPX7 standarden og vil være vanntett ned til 1 meter i inntil 30 minutter. Den
er perfekt å ha med seg i lomma på padlevesten, jakka eller anorakken, så er du klar
og blir sett når mørket faller på.
Silva MR 400 slås på/av og de forskjellige funksjonene kan velges ved å trykke på en
god og betjeningsvennlig knapp på siden av lykten. Den er lett å betjene selv når du
har hansker på hendene. Lyseffekten for hvitt lys, kan reguleres i 3 styrkenivåer, har
lysdistanse fra 15 til 75 meter og blinkende lys, Den laveste styrken på lyset, SuperLow Mode (15 lumen), egner seg godt til nær- og detaljarbeid. Muligheten til å
regulerer styrkenivåene forlenger brukstiden. Lykta har også et rødt lys for
bevaring av nattsyn og et oransje lys til lesing av kart eller andre dokumenter.
Viktige funksjoner for mange sjøfarende og padlere. Har itillegg SOS alarm funksjon.
Silva MR400 drives av 3 AAA batterier som er integrert i selve lykta. Lykta har en
batterinivåindikator.

Lykta har mange festemuligheter. I tillegg til det justerbare, elastiske og sklisikre
pannebåndet har lykta festeklips for belte og hjelm.
Silva MR400 er den perfekte løsning når mørket faller på enten du er på vannet eller
på tur i høstmørket. Lykta kan også brukes som f.eks. teltlykt i kombinasjon med en
Silva TPU pakkpose.
Silva Intelligent Light - Optimaliserer lysmønteret og beskytter øynene
Silva Intelligent Light Optimaliserer lysmønsteret med den unike kombinasjonen av
spotbelysning for lang rekkevidde og flombelysning for nærlys. Lyset fader med en
myk overgang mellom lyset og mørket. Dette gjør at du kan bruke hodelykten lengre
og uten at øyene blir slitne.
Silva Intelligent Light innebærer også at du må bevege hodet mindre når du driver
med aktivitet hvor en hodelykt er påkrevet.
Ei god lykt er et obligatorisk sikkerhetsutstyr – Det er ikke alltid lett for andre
sjøfarende å se en kajakk på vannet. Ei god hodelykt, eller en lykt til å feste på
kajakken, bidrar til at du blir sett. Når mørket faller på må lyset alltid tennes.
- Liten lett og vanntett hodelykt
- Velegnet for padlere og friluftsfolk
- Betjeningsvennlig
- Hvitt lys: 3 styrkenivåer og blinkende lys
- Styrke: 400 / 150 / 15 lumen
- Lysdistanse: 75 / 50 / 15 meter
- Laveste nivå Super Low Mode 15 lumen
- Regulering av styrkenivåene forlenger brukstiden
- Rødt lyst for bevaring av nattsyn
- Oransje lyst for lesing av kart/dokumenter
- Silva Intelligent Light
- Pannebånd: justerbart, elastisk og sklisikkert

- Inkludert feste for hjelm
- Følger IPX7 standarden vanntett ned til 1 m / 30 min
- SOS funksjon
- 400 lumen

- Vekt kun 73 gram

