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    Specifikační list 
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- Světelná hlava je z lehkého polykarbonátu 

   a odolná proti nárazu 

- Soubor LED je bezúdržbový s životností až 50 000 hodin 

- Teleskopická tyč s rotační hlavou 360° 

- Vodotěsný pryžový vypínač  

- Kvalitní výrobek PELI 

- Bezpodmínečná celoživotní záruka 

 

 

ROZMĚRY HLAVY S LED: 

VV ýý šš kk aa   (( cc mm ))   ŠŠ íí řř kk aa   (( cc mm ))     HH ll oo uu bb kk aa   (( cc mm ))   

16,5  20 6,5 
  

ŠŠ íí řř kk aa   ––   pp řř ii   zz aa vv řř ee nn íí   (( cc mm ))   D é l k a  –  p ř i  z a v ř e n í  ( c m )     VV ýý šš kk aa   ––   pp řř ii   zz aa vv řř ee nn íí   (( cc mm ))   

20 40 23 
  

VV ýý šš kk aa   ss   pp rr oo dd ll oo uu žž ee nn oo uu   

tt yy čč íí   (( cc mm ))   

D é l k a  k a b e l u  ( c m )     VV áá hh aa   (( kk gg ))   

82 40 10 
  

TYP ŽÁROVKY / TEST JASNOSTI 

TT yy pp   LL EE DD     ŽŽ ii vv oo tt nn oo ss tt   

LL EE DD (( hh ))   

TT ee ss tt oo vv aa nn áá   ss vv íí tt ii vv oo ss tt   vv   

ll uu mm ee nn ee cc hh   

SS tt uu pp nn ěě   jj aa ss nn oo ss tt ii   

1W Cree X-RE LED 50000 1000 (nízká) 

2000 (vysoká) 

2 

  

HH ll aa vv aa   ss vv íí tt ii ll nn yy   (( kk ss ))   LL EE DD   (( kk ss ))   ÚÚ hh ee ll   pp aa pp rr ss kk uu   vv ee   ss tt uu pp nn íí cc hh   

1 24 120 ° 
  

TYP BATERIE / ELEKTRICKÝ PROUD  

TT yy pp   bb aa tt ee rr ii ee   DD oo bb aa   ss vv íí cc ee nn íí   (( hh ))   DD oo bb aa   

nn aa bb íí jj ee nn íí   

ŽŽ ii vv oo tt nn oo ss tt   

bb aa tt ee rr ii íí   

UU pp oo zz oo rr nn ěě nn íí   nn aa   

vv yy bb ii tt éé   bb aa tt ee rr ii ee   

12V nabíjecí Pb 15 (nízká) 

8 (vysoká) 

TBD 2000 Cyklů Přerušované blikání 

  

11 22 VV   PP rr ii mm áá rr nn íí   

zz dd íí řř kk aa   

11 22 VV   PP řř íí dd aa vv nn áá   zz dd íí řř kk aa   WW aa tt tt yy   VV oo ll tt yy   

1 1 24 12 
  

  

CC ee rr tt ii ff ii kk áá tt ::   

Schváleno            na RoHS  
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