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DÍLENSKÉ SVÍTILNY
MAGNETI MARELLI
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3W+UV Otočná svítilna
Funkce a specifikace:
• 3W přední COB LED zaručují >240 lumenů
• Horní LED dioda s UV, 395~410um
• Funkce otočení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části rukojeti
• Háky typu „nest” ve spodní/horní části rukojeti
• Nabíjecí zdířka s indikátorem úrovně nabití
• 2-3 hodiny provozu
• 3-4 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s kabelem mini-USB

Kód MM: 007935030020

3W+3W Otočná svítilna
Funkce a specifikace
• 3W přední COB LED zaručují >240 lumenů
• 3W horní SMD LED zaručují >160 lumenů
• Funkce otočení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části rukojeti
• Háky typu „nest” ve spodní/horní části rukojeti
• Nabíjecí zdířka s indikátorem úrovně nabití
• 2-3 hodiny provozu
• 3-4 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s kabelem mini-USB

Kód MM: 007935030030 

Kód MM: 007935030070 

Kód MM: 007935030170

Dílenská svítilna 
300 lumenů
Funkce a specifikace
• 3W přední COB LED zaručuje 
  50 lumenů
• 3W horní SMD LED zaručuje 
  do 300 lumenů
• Možnost volby dvou stupňů
světelného výkonu 150 nebo 300 lumenů
• Odolná proti prachu a vodě (IP54)
• Dva otočné háky integrované s magnety
• Možnost demontáže háků
• Doba nabíjení: 3-4 h
• Provozní doba: 3-6 h
• Nabíjecí zdířka

Kód MM: 007935030150

Kabelová svítilna pod kapotu 15W SMD
Funkce a specifikace:
• 15W SMD LED zaručuje osvětlení v daném prostoru, 450-550 lm při polovičním výkonu, 900-1150 lm na plný 
  výkon
• Tlačítko regulace jasu umožňuje volbu polovičního nebo plného výkonu
• Rukojeť z ABS tvářená vstřikováním s protinárazovou ochranou; ergonomická konstrukce zaručuje pohodlný 
  provoz
• Hák z hliníkové slitiny s krytem z PVC, měkký povlak háků brání poškrábání karoserie vozidla
• Nastavitelná tyč v rozsahu 47” až 75”; snadné upevnění k většině nákladních aut a SUV.
• Západkové háky (360°) zaručují bezpečné a stálé upevnění

LET TRADICELET TRADICELET TRADICE

Akumulátorová svítilna pod kapotu
Funkce a specifikace:
• 18W SMD LED zaručuje až 2000 lumenů
• Dvoustupňová volba světelného výkonu 1000 nebo 2000 lumenů
• Rukojeť z ABS tvářená vstřikováním s protinárazovou ochranou
• Hák z hliníkové slitiny s krytem z PVC, měkký povlak háků brání poškrábání karoserie vozidla.
• Nastavitelná tyč v rozsahu 47” až 75”; snadné upevnění k nákladním autům a SUV
• Západkové háky (360) zaručují bezpečné a stálé upevnění.
• Doba nabíjení: 3,5-4h
• Provozní doba: 1,5-3h
• Nabíjecí zdířka

Ukazatel nabití Kloubová 120° Základna s magnetem
Zatahovací háčky v horní 

a dolní části svítilny



Kód MM: 007935030040 

Dílenská baterka
Funkce a specifikace:
• 3W vysoce výkonná LED dioda
• Kovová odolná schránka
• Odolná proti prachu a vodě (IP54)
• Možnost volby světelného výkonu 140 nebo 250 lumenů
• Možnost změny ohniskové vzdálenosti světla
• Zdířka nabíjení mini USB
• Doba nabíjení: 3-4h
• Provozní doba: 2,5-5h

1.3W Kapesní svítilna s vysokým 
výkonem Funkce a specifikace:

• 1.3W vysoce výkonné LED diody zaručují >80 lumenů
• Dvojitý kryt tvarovaný vstřikováním
• Svorka/hák, otočná o 360 stupňů
• Bateriové napájení 3 x AAA

2.5W Skládací svítilna
Funkce a specifikace:
• 2.5W COB LED zaručuje >70/230 lumenů
• Skládací rukojeť otočná o 360 stupňů, s magnetem
• Zatahovací a otočná svorka/hák, otočná o 360 
stupňů
• 3-4 hodiny nepřetržitého provozu
• 2,5-3 hodiny nabíjení
• Adaptér 5V 1A CE s kabelem mini-USB

Funkce a specifikace:
• SMD LED zaručuje 65 nebo 130 lumenů
• Dvě nastavení intenzity světla
• Bezdotykové zapínání a vypínání lampy.
• Nastavitelný a odnímatelný pásek na hlavu.
• Napájení: 3 x baterie AAA.
• Odolná vůči prachu a vodě (IP54)

Čelovka s pohybovým senzorem
Funkce a specifikace:
• COB LED zaručuje 80 nebo 250 lumenů
• Dvě nastavení intenzity světla.
• Bezdotykové zapínání a vypínání lampy.
• Nastavitelný a odnímatelný pásek na hlavu.
• Napájení: 3,8V 1600mAh Li-Pol akumulátor.
• Doba svitu 2,5h / 6h
• Odolná vůči prachu a vodě (IP54)

Čelovka s pohybovým senzorem

SADA Čelovka + baterka
Funkce a specifikace:
Čelovka
• COB LED zaručuje 80 nebo 250 lumenů
• Dvě nastavení intenzity světla.
• Bezdotykové zapínání a vypínání lampy.
• Nastavitelný a odnímatelný pásek na hlavu.
• Napájení: 3,8V 1600mAh Li-Pol akumulátor.
• Doba svitu 2,5h / 6h
• Odolná vůči prachu a vodě (IP54)
Baterka
• LED dioda zaručuje 60 nebo 120 lumenů
• Dvě nastavení intenzity světla
• Dosah světelného kuželu > 90 M
• Napájení: 3.7V 1000mAh Li-ion akumulátor
• Doba svitu 2,5H / 5H.
• Odolná vůči prachu a vodě (IP54)

Kód MM:007935030210

SADA Čelovka + baterka
Funkce a specifikace: 
Čelovka
• SMD LED zaručuje 65 nebo 130 lumenů
• Dvě nastavení intenzity světla
• Bezdotykové zapínání a vypínání lampy.
• Nastavitelný a odnímatelný pásek na hlavu.
• Napájení: 3 x baterie AAA.
• Odolná vůči prachu a vodě (IP54)
Baterka
LED dioda zaručuje 50 nebo 100 lumenů
• Dvě nastavení intenzity světla
• Dosah světelného kuželu > 75 M
• Napájení: 3 x baterie AAA.
• Odolná vůči prachu a vodě (IP54)

Kód MM:007935030200

2.5W COB zaručuje 
>230 lumenů

Otočná rukojeť 

s magnetem

Zatahovací háček 
s otáčením 360°

Kód MM: 007935030010 

 Funkce a specifikace:
•0.9W přední COB LED zaručují 90-110 lumenů
• 0.9W horní SMD LED zaručují 50-60 lumenů
• Funkce otočení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části rukojeti
• Háky typu „nest” ve spodní/horní části rukojeti
• Nabíjecí zdířka s indikátorem úrovně nabití
• 2.5-3 hodiny provozu
• S kabelem mini-USB

 Funkce a specifikace:
• 0.9W přední COB LED zaručují 90-110 lumenů
• Horní LED dioda s UV, 395~410um
• Funkce otočení o 120 stupňů
• Magnet ve spodní části rukojeti
• Háky typu „nest” ve spodní/horní části rukojeti
• Nabíjecí zdířka s indikátorem úrovně nabití
• 2.5-3 hodiny provozu
• S kabelem mini-USB

Dílenská svítilna MINI

Dílenská svítilna MINI z UV

>240 >240 90-110 90-110 70-230 >80 900-1150 150-300 80-250 1000-2000  65-130 80-250

Kód MM:007935030190
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