Lys/strober
Produktnummer: 980000912
Silva Trail Speed 4XT hodelykt

Silva Trail Speed 4XT hodelykt
• VANNBESTANDIG (IPX5) Produktet oppfyller IPX5-standarden; tåler
mye regn og vann fra hvilken som helst retning.
Stock: På lager på lager

kr 2.199,00
Kjøp

En ekstremt lett, kompakt og svært kraftig hodelykt. Denne utgaven
overgår sine forgjengere ved å gi enda mer lys og fleksibilitet uten å veie
mer.
Med oppdaterte, mer ergonomiske spenner for jevnere justering av
hodebåndet, en forbedret bakplate for optimal vektfordeling/batteridrift
og et nytt hodebånd kombinert med smart kabelføring som gir deg flere
bæremuligheter – dette er hodelykten for den viderekomne løper, syklist
eller skiløper som ser etter en ekstremt lett og kompakt hodelampe med
knallbra lys.
Fleksibilitet med Trail Speed 4XT
Lav vekt er viktig når du vil skyve grensene til neste nivå. Fleksibiliteten
du får med Trail Speed gjør det mulig å optimalisere vekten til dine
spesifikke behov. Den ergonomiske bakplaten er designet for å holde
batteriet stabilt på baksiden av hodet, men kan løsnes og erstattes av en
innretning for kabelføring hvis du vil holde hodelyktene rene og enkle –

med begge løsningene kan du bære batteriet i lommen for å redusere
vekten på hodet.
Kraftig og superlett
Trail Speed 4XT er en superlett og liten aluminiumslampe med optimal
kjøling som sikrer et kraftig lys på 1200 lumen, men likevel med en
hendig og lett batteripakke. Denne hodelykten gir rett og slett den
perfekte balansen mellom lysstyrke, brenntid og vekt for viderekomne
løpere, syklister og terrengsyklister samt utforrenn og langrennsløpere.
Silva Intelligent Light og Silva Flow Light
Silva Intelligent Light optimaliserer lysmønsteret med den unike
kombinasjonen av et søkelys med god rekkevidde og et flomlys med kort
rekkevidde. Med færre hodebevegelser og god utsikt til både nære og
fjerntliggende hindringer får du balansen og tilliten det tar å bevege seg
raskt og yte bedre. Vår geniale Silva Flow Light bringer optimaliseringen
enda videre ved å sørge for sømløs justering av lysmønsteret tilpasset
favorittsporten din. Du bare vipper lyset ned for å gjøre strålene bredere
for å lyse opp når du utfører aktiviteter med et rolig tempo. Når du vipper
hodelykten oppover, når lyset lengre for å gi deg perfekt syn/utsikt når du
beveger deg i full fart. Superlav-modusen (80 lm) muliggjør omfattende
treningsøkter og løp ved å la deg redusere strømforbruket når maksimalt
lys ikke er nødvendig.
Ergonomisk
Det brede antiskli-pannebåndet og den ergonomiske bakplaten sørger for
en behagelig passform selv under røffe aktiviteter. Det avtakbare
toppbandet gir ekstra støtte når det trengs. Hodebåndet er utformet for å
passe på en hjelm ved å løsne den ergonomiske bakplaten – noe som gir
deg fleksibiliteten til å bruke enten den medfølgende hjelmbraketten eller
bare å klikke hodelykten på hjelmen før du legger ut på tur. Hvis du
foretrekker å plassere lampen på et sykkelhåndtak, så kan du bruke den

medfølgende sykkelbraketten. De fleksible festealternativene og
hodelyktens evne til å motstå alle typer vær og terreng forbedrer støtten
for diverse aktiviteter.
Batteri og tilbehør
3,3 Ah-batteriet er kan lades via USB og leveres med en
multifunksjonsborrelås for montering på pannebånd, belte eller sykkel.
SILVA Connection System gir deg fleksibiliteten til å bruke et SILVA li-ionbatteri fra 2008 eller nyere. Batteriindikatoren hjelper deg med å holde
oversikt over ladenivået før og under aktiviteten din. Det er også en
advarsel for lavt batteri og en sparemodus som automatisk justerer lyset
til en innstilling som gjør at du kommer deg trygt hjem.

