
NYHED!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Danmark ApS  |  info@esylux.dk  |  www.esylux.dk

LED-HÅNDPROJEKTØR SLP-2
Som pålidelig hjælp indendørs eller konstant 
ledsager i udrykningskøretøjer:

•  Ergonomisk bæregreb på langs til gang- og 
lysretning for komfortabel håndtering

•  Vedligeholdelsesfrit, genopladeligt litiumion-
batteri med ladestatus- og kapacitetsvisning

•  4 timers arbejdslys, 8 timers kontinuerligt lys, 
8 timers blinklys

• Ladesokkel med 230 V strømforsyning og stik  
 til 12 V DC strømudtag til køretøj

•  Nødbelysningsfunktion til automatisk tænding 
i ladesoklen i tilfælde af strømsvigt

SLP-2 ER ESY, FORDI  
GREB OG LYS ALTID PEGER  
I DEN RIGTIGE RETNING!



SLP-2 er også optimalt egnet til brug i køretøjer og som advarselsblink 
efter et uheld: 

Den er stænktæt (IP54), går i hak i ladestanderen og løsner sig ikke ved 
vibrationer. Den medfølgende orange diffuser-plade er klipset fast på 
bagsiden og stikkes ind foran reflektoren efter behov.

ENERGIEFFEKTIV ARBEJDS- 
OG SIKKERHEDSLYS, 
NEM HÅNDTERING, 
FUNKTIONELT DESIGN

I modsætning til andre håndprojektører er det ergonomiske greb 
justeret langs med gang- og lysretningen. På den måde vil den altid 
vende i den rigtige retning, når den bæres.

Lampehovedet kan vippes op til 90° bagud, for eksempel ved direkte 
vægmontering, eller op til 30° fremad for at lyse nedad.

BÆREHÅNDTAGET ANVENDELSE I KØRETØJER

DET TEKNISKE UDSTYR LEVER OP TIL MODERNE KRAV, OG 
BETJENINGEN ER ENKEL:

•  Energibesparende LED med høj effekt fra CREE 
 (3 W/235 lm/6200 K)

•  Kraftfuldt litiumionbatteri med opladningsvisning 
 (7,4 V/2200 mAh)

•  Vælg driftstilstand ved at trykke på trykket under 
grebet:  
0x: FRA  |  1x: 4 timers arbejdsbelysning  |  2x: 8 timers 
konstantlys  |  3x: 8 timers blinklys  |  4x: FRA

•  Nødbelysningsfunktion: Automatisk senest indstillet 
driftstilstand ved strømsvigt (i ladestanderen)

90° 30°

HÅNDPROJEKTØREN SLP-2
NYHED!



LED-HÅNDPROJEKTØR

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Armaturerne har indbyggede LED'er. LED'erne kan ikke udskiftes.
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•  Ergonomisk bæregreb på langs til gang- og lysretning for 
komfortabel håndtering

•   Vedligeholdelsesfrit, genopladeligt litiumion batteri med ladestatus- 
og kapacitetsvisning

•  4 timers arbejdslys, 8 timers kontinuerligt lys, 8 timers blinklys
• Ladesokkel med 230 V strømforsyning og stik til 12 V DC   
 strømudtag til køretøj
•  Nødbelysningsfunktion til automatisk tænding i ladesoklen 
 i tilfælde af strømsvigt

Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

Tilbehør

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh EN10061127

Energieffektiv LED-lysstyrke, nem håndtering, 
praktisk design!

SLP-2

SLP-2 ER ESY, FORDI  
GREB OG LYS ALTID PEGER  
I DEN RIGTIGE RETNING!
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Produktgruppe / produktnavn Art. nr.

LED-håndprojektør

SLP-2 EN10050015

Leverancen omfatter:
•  Håndprojektør
•  Lader 
•  230 V plug-in-strømforsyning
• 12 V bilopladningskabel
•  Orange monteringsskive

 


