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CCT SCAN - Stepless

180o

Stepless dimmer
10-100% 

Håndholdt LED-arbejdslampe med høj CRI+ værdi og fremragende farvegengivelsesevne 
– perfekt til farvebestemmelse.

Sammenlignet med den tidligere model er SUNMATCH 4 blevet udstyret med en unik trinløs 
farvetemperatur-scanningsfunktion CCT SCAN. Når CCT SCAN-funktionen aktiveres scanner 
arbejdslampen automatisk overfladen på objektet i hele farvetemperaturskalaen fra 2500K til 
6500K. CCT SCAN-funktionen kan til enhver tid låses, og på denne måde kan du tilpasse lyset 
til den specifikke inspektionsopgave. Dette giver optimale betingelser for den mest nøjagtige 
farvebestemmelse og for at fremhæve og opdage lakfejl.

SUNMATCH 4 er udstyret med trinløs lysdæmpning fra 10 % til 
100 %. Til inspektionsopgaver er lampen også forsynet med et 
spotlys i toppen.

Placer lampen hvor som helst med den robuste, drejelige krog 
eller den kraftige, indbyggede magnet i bunden. Det fleksible 
lampehoved kan vippes 180 grader. Robust konstruktion, støv- 
og vandtæt, IP65. Leveres med glaslinse, der er modstandsdygtig 
over for opløsningsmidler. Batteriindikatoren på fronten viser, 
hvornår det er tid til at genoplade batteriet.

For at undgå overophedning skifter det intelligente beskyttelses-
system automatisk til 50 % lysstyrke efter 3 minutters 
kontinuerlig brug på fuld lysstyrke.

Nem at have i lommen eller i arbejdsbæltet med den indbyggede 
clips. Altid klar til brug ved kvalitetskontrol i klargøringshallen. 
SUNMATCH 4 er altid klar til brug og nem at finde, når den 
sættes tilbage i ladestationen efter brug.

Den medleverede diffuser giver et blødt og diffust lys uden 
hårde skygger. Desuden reduceres blænding og refleksioner. 
Diffuseren monteres nemt oven på linsen.

Erstatter 03.5651 SUNMATCH 3, som udgår. 

COB LED med ekstremt høj CRI+ værdi / spot: 
Højtydende LED
96 CRI+, Spot: 95 CRI
2500-6500 Kelvin, Spot: 4000 Kelvin
50-500 lumen / spot: 200 lumen
700/1400 lux@0,5 m, Spot: 5000 lux@0,5m
2-10 t driftstid/ spot: 3 t
Ladetid 4 t
3,7V/2600mAh Li-ion
IK07
IP65
267 g
185 x 38 x 26 mm
Inkl. ladestation, USB-kabel and diffuser.  
Excl. lader

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SUNMATCH 4 
LED-arbejdslampe med høj CRI+ værdi og ny CCT SCAN-funktion

 SUNMATCH 4
Vare nr. 03.5657
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