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CCT SCAN - Stepless

MULTIMATCH R

160o

Håndholdt LED-arbejdslampe med høj CRI+ værdi og CCT SCAN-funktion

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ekstremt kraftig CRI+ COB LED
96 CRI+
2500-6500 KELVIN
250-2500 lux@0,5m
1200 lm@100 % / 900 lm@75 % / 
600 lm@50 % / 300 lm@25% / 
120 lm@10 %
50 min.-10 t driftstid
Ladetid: 3,5 t
3,7 V/5400 mAh Li-ion
IK07
IP67 
820 g
155 x 165 x 64 mm
Inkl. lader og USB-kabel

Kraftig og handy arbejdslampe med høj CRI+ værdi og op til 1200 lumen for inspektionsopgaver 
og kosmetisk klargøring.

Sammenlignet med den tidligere model er den opdaterede MULTIMATCH R blevet udstyret 
med en unik trinløs farvetemperatur-scanningsfunktion CCT SCAN. Når CCT SCAN-funktionen 
aktiveres scanner arbejdslampen automatisk overfladen på objektet i hele farvetemperatur-
skalaen fra 2500K til 6500K. CCT SCAN-funktionen kan til enhver tid låses, og på denne måde 
kan du tilpasse lyset til den specifikke inspektionsopgave. Det ultimative værktøj til profes-
sionel bilpleje og kosmetisk klargøring, der giver optimale betingelser for den mest nøjagtige 
farvebestemmelse og for at fremhæve og opdage lakfejl.

Lampen er nem og bekvem at bære og ergonomisk designet for et sikkert greb om håndtaget, 
der er forsynet med kraftige magneter til fleksibel ophængning. Dette giver mange 
anvendelsesmuligheder f.eks. inspektion af biler indvendigt eller andre snævre områder.

Indbygget power bank med USB-tilslutning for opladning af mobile enheder.

Lampen er designet til at kunne monteres direkte på SCANGRIP-TRIPOD og -WHEEL STAND. 
Ved at bruge SCANGRIP-WHEEL STAND kan MULTIMATCH R monteres på det nederste beslag 
som en anden lygte til at lyse fra nedefra. Denne mulighed for dobbeltbelysning giver en perfekt 
skyggefri belysning både fra oven og neden, når man arbejder på siden af bilen.

Erstatter 03.5662, som udgår.

MULTIMATCH R
Varenr. 03.5658

NY
OPGRADERET  

VERSION


