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De paden op

Met deze Pro Headlight LED-lamp
Deze lichtgewicht, veelzijdige Pro Headlight LED-lamp is perfect voor activiteiten waarbij 
u beide handen nodig hebt, zoals mountainbiken en andere sporten. Ook bij het 
wandelen zal hij zeker van pas komen!

Topprestaties
• Krachtige LED-lamp van 0,5 W voor feller licht
• Dubbele lichtstraal (80/40 meter) voor een optimale verlichting
• Werkingstijd 4 uur
• Lichtsterkte 25 lumen
• Onbreekbare LED met een levensduur van wel 100.000 uur
• De vooraf ingestelde straal geeft de optimale lichtuitvoer en focus
• Rubberen afsluitringen voorkomen waterschade
• Schokbestendige behuizing
• Waterbestendige behuizing

Gebruiksgemak
• Lichtgewicht voor optimaal gebruiksgemak
• Zachte, elastische hoofdband die altijd past
• Draaibaar, zodat de richting van de lichtstraal kan worden gewijzigd
• 3 AAA Power Alkaline-batterijen meegeleverd zodat u in één keer klaar bent



 Krachtige LED-lamp van 0,5 W
LED-licht is tot wel 5 keer helderder en de batterij 
gaat tot wel 10 keer langer mee (50.000 - 100.000 
branduren) dan bij standaard kryptonlampen.

Dubbele 80/40-lichtstraal
De dubbele lichtstraal van deze Pro Headlight LED 
zorgt voor het gebruiksgemak dat u altijd al zocht. U 
kunt kiezen tussen 80 en 40 meter voor een 
aangepaste oplossing voor elke buitenomgeving.

Vooraf ingestelde straal
Dankzij de voorgevormde lens en/of reflector geeft 
de straal de optimale lichtuitvoer en focus

Draaibaar
Het draaibare ontwerp staat garant voor nauwkeurig 
richten, precies daar waar u wilt.

Schokbestendige behuizing
De stevige, robuuste behuizing van deze zaklamp is 
speciaal ontworpen om schade als gevolg van 
schokken te voorkomen, waardoor de zaklamp 
optimale prestaties blijft leveren.
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Vermogen
• Inclusief batterijen
• Aantal batterijen: 3
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Clamshell blister

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4,43 x 3,84 x 6,55 cm
• Gewicht: 0,063 kg

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
11,5 x 24 x 6,5 cm

• Nettogewicht: 0,093 kg
• Brutogewicht: 0,133 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,040 kg
• EAN: 87 12581 59966 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 41 x 25 x 13,5 cm
• Nettogewicht: 0,558 kg
• Brutogewicht: 1,273 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,715 kg
• EAN: 87 12581 59967 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•

Specificaties
Zaklamp
Pro Headlight LED
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