LANTERNA CYCLOPS
Descrição do produto
A Lanterna Cyclops LED foi desenvolvida com tecnologia
LED (Diodo Emissor de Luz) de alto desempenho e baixo
consumo de energia.
Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e
claridade durante o trabalho.
Características
• Controle da intensidade de luz.
• Iluminação no campo de visão.
• Foco ajustável através da lente giratória.
• Ângulo da lâmpada pode ser ajustado em 0°, 30°, 60°
e 90°.
• Resistente e confortável.
• Cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete.
• Tecnologia LED.
• Longa duração e baixo consumo de energia.
Aplicação
• Iluminação em geral.

.

Restrições de uso
• Nunca utilizar em áreas com risco de explosão.
• Não submergir em qualquer meio aquoso.
• Não olhar diretamente para a lâmpada. Riscos de
prejudicar a visão.

Potenciômetro para controle de
intensidade de luz.

Foco ajustável através da lente giratória.

Modo de usar
• Pressione o botão liga/desliga (on/off).
• O feixe de luz ou área de iluminação pode ser facilmente
ajustado através da lente giratória (foco).
• Na parte traseira da lanterna, onde localizam-se as
pilhas, regule a intensidade de luz.

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Ideal para usuários que necessitam
das mãos livres.
• Foco e direção da luz ajustável.
• Controle da intensidade da luz.
• Tecnologia LED.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Capacete.
• Óculos de Segurança.
• Lanterna LED.
• Luvas.
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LANTERNA CYCLOPS
Informação de segurança, limpeza do produto e
manuseamento do produto
• Limpe a lanterna e seus acessórios com um pano seco e
suave.
• O exterior da lanterna poderá aquecer durante o uso
prolongado e contínuo.

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de
6 meses, conforme detalhamento no manual do produto.
Dados técnicos
LED tipo

Cree XP-E R2

Qtde LED

1

Potência LED

Luz baixa 1W
Luz alta 3W

Fluxo luminoso

150 lumens

Cor da luz

Branco frio

Iluminação
Tempo de duração

6000 lux ( focado)
300 lux (desfocado)
6 hrs em modo intensidade luz alta
75 hrs em modo intensidade luz baixa

Ângulo feixe de luz

4°∼30°

Classe de proteção

IP55

Pilhas

3x AAA Alkalinas

Peso

110g

Qtde. embalagem

Código

1 unidade lanterna cyclops
1 unidade bolsa de proteção
1 unidade manual do usuário
3 unidades pilhas AAA

0827 809 350

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa
longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem
ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação
do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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