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Показател за зареждане Пречупена 120° Рама с магнит
Куки, скривани отгоре 

и отдолу в лампата

3Вт+UV Ротационна лампа
Функции и спецификация:
• 3Вт предни COB LED осигуряват >240 лумена
• Горен LED-диод с UV, 395~410 um
• Функция за обръщане със 120 градуса
• Mагнит в долната част на дръжката
• Куки от тип „nest” в долната/горната част 
   на дръжката
• Гнездо за зареждане с показател за нивото
• 2-3 часа работа
• 3-4 часа зареждане
• Aдаптер 5В 1A CE с кабел мини-USB

Kод MM: 007935030020

3Вт +3Вт Ротационна лампа
Функции и спецификация:
• 3 Вт предни COB LED осигуряват >240 лумена
• 3 Вт горни SMD LED осигуряват >160 лумена
• Функция за обръщане със 120 градуса
• Магнит в долната част на дръжката
• Куки от тип „nest” в долната/горната част 
   на дръжката
• Гнездо за зареждане с показател за нивото
• 2-3 часа работа
• 3-4 часа зареждане
• Aдаптер 5В 1A CE с кабел мини-USB
Kод MM: 007935030030 

Лампа за автосървиз 
300 лумена
Функции и спецификация:
• 3 Вт преден COB LED осигурява 
   50 лумена
• 3Вт горен SMD LED осигурява 
   до 300 лумена
• Два диапазона за избор на мощност 
   на осветлението 150 или 300 лумена
• Устойчива към прах и вода (IP54)
• Две ротационни куки, интегрирани 
   с магнити
• Възможност за демонтаж на куките
• 3 — 4 часа зареждане
• 3 — 6 часа работа
• Гнездо за зареждане

Kод MM: 007935030150

MM-2017-BG

Kод MM: 007935030070 

Kод MM: 007935030170

Кабелна лампа за под капак 15 Вт SMD
Функции и спецификация:
• 15W SMD LED осигуряват осветление на дадената зона, 450-550 лм при половин мощност, 
900-1150 лм при пълна мощност
• Копчето за регулация на осветлението създава възможност за избор на половин мощност или пълна 
мощност
• Дръжка с ABS, формирана с впръскване и защитена от удари; ергономичната конструкция осигурява 
удобна експлоатация
• Кука от алуминиева сплав с ПВХ-защита, меко покритие на куките предотвратява одраскване на 
каросерията на МПС
• Щанга с регулация в диапазон от 47” до 75”; лесно закрепване към повечето товарни автомобили и SUV.
• Куки с клинки (360°) осигуряват безопасно и устойчиво закрепване.

Акумулаторна лампа за под капак
Функции и спецификация:
• 18Вт SMD LED осигурява до 2000 лумена
• Два диапазона за избор на мощност на осветлението 1000 или 2000 лумена
• Дръжка с ABS, формирана с впръскване и защитена от удари
• Кука от алуминиева сплав с ПВХ-защита, меко покритие на куките предотвратява одраскване на 
каросерията на МПС.
• Щанга с регулация в диапазон от 47” до 75”; лесно закрепване към товарни автомобили и SUV
• Куки с клинки (360º) осигуряват безопасно и устойчиво закрепване.
• 3,5-4 часа зареждане
• 1,5-3 часа работа
• Гнездо за зареждане



Kод MM: 007935030040 

Фенер за автосървиз
Функции и спецификация:
• 3 Вт LED-диод с висока мощност
• Метален устойчив корпус
• Устойчив към прах и вода (IP54)

• Възможност за избор на мощност на осветлението — 140 или 250 лумена

• Възможност за промяна на фокусно разстояние на светлината
• Гнездо за зареждане мини-USB
• 3-4 часа зареждане
• 2,5-5 часа работа

Kод MM: 007935030160

1.3Вт Фенер с голяма мощност
 Функции и спецификация:
• 1.3 Вт LED-диодове с голяма мощност осигуряват >80 
лумена
• Двоен корпус, формиран с впръскване
• Стяга/кука за обръщане с 360 градуса
• Захранване с батерии 3 x AAA

2.5Вт Сглобяема лампа
Функции и спецификация:
• 2,5W COB LED осигурява >70/230 лумена
• Сглобяема дръжка за обръщане с 360 градуса с 
магнит
• Скривана и ротационна стяга/кука, за обръщане 
с 360 градуса
• 3-4 часа непрекъсната работа
• 2,5-3 часа зареждане
• Aдаптер 5В 1A CE с кабел мини-USB

Функции и спецификации:
• SMD LED осигурява 65 или 130 лумена
• Две настройки за яркост на светене
• Безконтактно включване и изключване на лампата.
• Регулируема и сваляема лента за глава.
• Захранване: 3 x батерия AAA.
• Устойчива към прах и вода (IP54)

Код MM:007935030180

Челна лампа със сензор за движение
Функции и спецификации:
• COB LED осигурява 80 или 250 лумена
• Две настройки за яркост на светене
• Безконтактно включване и изключване на лампата.
• Регулируема и сваляема лента за глава.
• Захранване: 3,8V 1600mAh Li-Pol акумулатор.
• Време на работата 2,5ч. / 6 ч.
• Устойчива към прах и вода (IP54)

Челна лампа със сензор за движение 

Комплект Челна лампа + фенер
Функции и спецификации:
Челна лампа
• COB LED осигурява 80 или 250 лумена
• Две настройки за яркост на светене
• Безконтактно включване и изключване на лампата.
• Регулируема и сваляема лента за глава.
• Захранване: 3,8V 1600mAh Li-Pol акумулатор.
• Време на работата 2,5ч. / 6 ч.
• Устойчива към прах и вода (IP54)
Фенер
• LED-диод осигурява 60 или 120 лумена
• Две настройки за яркост на светене
• Далечина на светлинния сноп> 90 M
• Захранване: 3.7V 1000mAh Li-ion акумулатор
• 2,5 ч. / 5 ч. време на работата.
• Устойчива към прах и вода (IP54)

Код MM:007935030210

Комплект Челна лампа + фенер
Функции и спецификации: 
Челна лампа
• SMD LED осигурява 65 или 130 лумена
• Две настройки за яркост на светене
• Безконтактно включване и изключване на 
лампата.
• Регулируема и сваляема лента за глава.
• Захранване: 3 x батерия AAA.
• Устойчива към прах и вода (IP54)
Фенер
LED-диод осигурява 50 или 100 лумена
• Две настройки за яркост на светене
• Далечина на светлинния сноп> 75 M
• Захранване: 3 x батерия AAA.
• Устойчива към прах и вода (IP54)

Код MM:007935030200

2.5W COB предвижда
> 230 лумена

Ротари дръжка 

с магнит

Прибиращ кука 
с въртенето на 360 °

Kод MM: 007935030010 

 Функции и спецификация:
•0.9 Вт предни COBLED осигуряват 90 — 110 лумена

• 0.9 Вт горни SMD LED осигуряват 50-60 лумена
• Функция за обръщане със 120 градуса
• Maгнит в долната част на дръжката
• Куки от тип „nest” в долната/горната част на дръжката
• Гнездо за зареждане с показател за нивото
• 2.5-3 часа работа • С кабел мини-USB

 Функции и спецификация:
• 0.9 Вт предни COBLED осигуряват 90 — 110 лумена

• Горен LED-диод с UV, 395~410um
• Функция за обръщане със 120 градуса
• Магнит в долната част на дръжката
• Куки от тип „nest” в долната/горната част на дръжката
• Гнездо за зареждане с показател за нивото
• 2.5-3 часа работа
• С кабел мини-USB Kод MM: 007935030130

Kод MM: 007935030140

Лампа за автосървиз MINI

Лампа за автосървиз MINI с UV
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