ULTRA

- EXTREM KRAFT FÖR EXTREMA MILJÖER
Slitstark, vattenresistent och stormsäker
(stormsäker IP 66)
Lampan väger endast 230 gram,
(345 gram med ACCU 2-batteri).

Flexibel stabiliseringsplatta
med bekvämt skumgummi för
huvudet

Lamphuvudet kan vinklas nedåt
för att rikta ljuset dit du önskar

Digitalt reglerat ljus, dioderna lyser
med full effekt under hela brinntiden. Växlar automatiskt över till
reservläge när batterierna behöver
laddas.

Räckvidd: 120 meter
Brinntid:
ACCU 2 upp till 16 h
ACCU 4 upp till 34 h

ACCU 2:
laddningsbart batteri med
hög uteffekt, li-ion 2000 mAh

Vridbart reglage för val av ljusstyrka.
Lätt att använda med handskar.

Nya generationens kraftiga
lysdioder, 6 st super-LED.
350 lumen ljusstyrka.

Petzl ULTRA - med mycket kraft, kompakt design och högt utvecklad ergonomi lämpar
sig denna serie i extremt krävande miljöer både för den som arbetar inom tung industri,
polis och räddningstjänst såväl som för utövare av extremsporter. Petzl ULTRAs styrka
är dess exeptionella prestanda i förhållande till lampans vikt. Ljusstyrkan är på hela 350
lumen, och med tre ljusnivåer kan du bestämma hur länge och starkt lampan ska lysa.
Batterierna är utrustade med indikator och går automatiskt över på reservläge när batteriet är nära att tömmas. Petzl ULTRA lamporna är extremt driftsäkra och klarar de flesta
väderförhållanden. Uppladningsbart batteri och laddare medföljer. 3 års garanti.

FLER LAMPOR I SAMMA SERIE
PETZL ULTRA BELT

PETZL ULTRA SELE

Samma lampa som Petzl ULTRA med löst
batteripack för att minska vikten på
huvudet. Finns i två modeller:

Ergonomiskt utformad och
stryktålig sele att fästa
batteriet på. Passar ihop med
ULTRA BELT modellerna.

Med batteri ACCU 4
Vikt på huvudet 230 gram.
Vikt totalt 495 gram.
ACCU 4 med dubbelt så lång
brinntid som ACCU 2.
Med batteri ACCU 2
Vikt på huvudet 230 gram.
Vikt totalt 375 gram.
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