LEDLENSER MH11
Nová vlajková loď MH11 je splněným přáním všech outdoorových nadšenců. Kromě tradičních funkcí jako Advanced
Focus System či Speed Focus zvládne až 1000 lumenů s dosvitem 320 metrů, rychlé a pohodlné nabíjení či automatické
přizpůsobení světla okolním podmínkám. Zcela mimořádná a futuristická je však možnost propojení s aplikací Ledlenser Connect, která umožní čelovku kompletně ovládat na dálku! Opomenut by neměl být ani hliníkový chladič zajišťující
bezproblémový chod, výkyvný mechanismus, barevné filtry nejen pro lovce či odolnost proti vodě a prachu. MH11 je
zkrátka ta vůbec nejmodernější čelovka své doby!
•

až 1000 lumenů s dosvitem 320 metrů

•

mobilní aplikace umožňující dálkové ovládání

•

hliníkový chladič pro bezproblémový chod

•

technologie Optisense (možnost automatického
přizpůsobení světla okolním podmínkám)

•

červené, zelené a modré lovecké světlo
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SVĚTELNÉ HODNOTY
dosah světla - Boost/Power/Mid Power/Low Power

320/300/200/30 m

světelný tok - Boost/Power/Mid Power/Low Power

1000/750/300/10 lm

doba svícení - Boost/Power/Mid Power/Low Power

-/4/8/100 h

PARAMETRY
šířka těla svítilny

TECHNOLOGIE
40 mm

váha vč. baterií

179 g

váha bez baterií

131 g

certifikace

IP54

NAPÁJENÍ
typ baterie
dobíjení
energetické režimy
indikátor

1x Li-ion 18650 3.7 V
ano
energy saving
Battery Indicator,
Charge Indicator,
Low Battery Warning

SVĚTELNÉ FUNKCE
Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power,
S.O.S., Strobe

Advanced Focus System, Emergency Light,
Optisense Technology, Smart Light Technology,
Temperature Control System, Cooling Technology
ADVANCED FOCUS SYSTEM - systém zaostřování
umožňující efektivní využití výkonu
EMERGENCY LIGHT - je-li svítilna zapojena
v nabíjecí stanici, při výpadku proudu se
automaticky zapne, světlo vám tak pomůže
orientovat se a například najít pojistkovou skříňku
SMART LIGHT TECHNOLOGY - chytrá
technologie, umožňuje řízení programů a funkcí
TEMPERATURE CONTROL - systém chránící
čelovku proti přehrátí
COOLING TECHNOLOGY - dvouvrstvý chladič pro
maximální efektivitu odvodu tepla od LED čipu.
OPTISENSE TECHNOLOGY - měří úroveň světla
v okolí uživatele, světlo automaticky upravuje jas
a poskytuje uživateli jen správné množství světla

SVĚTELNÝ ZDROJ
typ LED

POZNÁMKY

1x Xtreme LED

ČÍSLO PRDUKTU
šedá

500996

modrá

500997

