Lys/strober
Produktnummer: 980000922
Silva MR400RC hodelykt

Silva MR400RC hodelykt
Oppfyller IPX7-standarden; kan nedsenkes i vann i opptil 30 minutter på
en dybde på 1 meter.
Stock: På lager på lager

kr 799,00
Kjøp

MR400 RC er en slitesterk og lett hodelykt med USB-oppladbart batteri og
batterinivåindikator. I tillegg til hvitt lys med 400 lm lyseffekt, er
hodelykten også utstyrt med et rødt lys som bevarer nattsyn og et oransje
lys som er optimalt for lesing av kart og instruksjoner.

Når du jobber under krevende forhold, trenger du en hodelykt du
kan stole på. MR400 RC er lett, vanntett og drives av et USBoppladbart batteri slik at du trygt kan møte alle utfordringer på
veien.
IPX7: Helt vanntett
Dette er en vanntett og robust hodelykt som er utviklet for å tåle
selv de mest krevende forhold. Hodelykten er helt vanntett i
henhold til IPX7, noe som betyr at den kan senkes 1 meter under
vann i opptil 30 minutter. Den drives av et 700 mAh USB-

oppladbart batteri for enkel bruk. I tillegg til den hvite 400 lm
lyseffekten, leveres hodelykten også med et rødt lys for bevaring
av nattsyn og et oransje lys som er perfekt til lesing av kart eller
instruksjoner.
En annen nyttig funksjon er 10 lm Super-Low Mode som er
perfekt for nær- og detaljarbeid. Med festeklips for både hjelm og
belte, i tillegg til et komfortabelt, sklisikkert pannebånd, er
MR400 RC den perfekte kompanjongen for fjellredning,
skogsarbeidere og handlingskraftige personer som jobber under
tilsvarende forhold.
Silva Work
Når du er en arbeider, en gjører og en go-getter, trenger du
produkter som oppfyller standardene dine. Holdbart, smart og
pålitelig utstyr du kan stole på i ethvert prosjekt hvor som helst.
Vi har hentet vår erfaring utendørs og utviklet en serie produkter
med funksjoner og funksjoner spesielt designet for å hjelpe deg,
mens vi får ting gjort.

MR400 MED OPPLADBART BATTERI

True lumen

Våre lumenverdier måles 30 sekunder etter at lampen er slått på. Vi måler lumen i he
ANSI FL1 STANDARD.

