LANTERNA LED PORTÁTIL
Descrição do produto
Lanterna LED recarregável.
Características
•Gancho rotativo 360°.
•Rotação do equipamento 360°- Articulável.
•Bateria tecnologia íons de lítio.
•Base magnética.
•Clip para acomodação.
Aplicação
•Iluminação em geral.
Restrições de uso
• Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por
exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Gancho rotativo

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

Clip

Fluxo luminoso

250 lumens

Número de Led´s

4 x SMD LED 3,5 X 2,8mm

Bateria de Lítio

3,7V 1200 mAh

Tempo de funcionamento

Aprox. 3h

Tempo de carregamento

Aprox. 4h

Vida útil do Led

Até 50.000 horas

Classe de proteção

IP20*

Dimensões

125 x 65 x 23mm

*IP20 – Proteção contra impacto de objetos sólidos com Ø maior
que 12mm e não protegido contra água.

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Portátil e leve.
• Base magnética.
• Recarregável.
• Sem fio.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Wurth Led Compact - Cob.
• Lanterna Cyclops.
• Mini Lanterna Clip – Led Cob.
• EPI´s.

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

Qtde. embalagem Código
01 unidade

0827 940 10

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 prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.

09.04.0020

