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Smart LED Set
Nabíjecí multifunkční LED inspekční sada.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Smart LED Set SLS Kartonový box Sada R 34439

Battery 18650 - 3.7 V - 2200 mAh BAA Plastové pouzdro 1 ks R 34892

Vlastnosti: Výhody:
• Multifunkční provedení s inovativním 

systémem rychlé výměny LED svítilny
• Nabíjecí svítilna se silným magnetem na 

těle svítilny
• Vysoká svítivost LED
• Dvě nastavení svítivost
• Nabíjení přes USB-C konektor

• Všestranné použití při různých 
údržbářských a opravárenských pracích

• Praktický set tří svítilen v jednom balení
• S flexi nástavcem osvícení i velmi těžko 

dostupných míst
• Pevné hliníkové tělo s atraktivním 

designem
• Vysoká odolnost proti povětrnostním 

vlivům
• Vysoká mechanická odolnost

Obsah Balení:

Hliníkové tělo svítilny s nabíjecím akumulátorem 1 ks
Klasická LED svítilna s funkcí zoom 1 ks
Flexi LED svítilna s funkcí zoom 1 ks
Plochá SLIM LED svítilna – úhlová 180° 1 ks
Nabíjecí adaptér 230 V/50 Hz 1 ks
Nabíjecí auto adaptér 12 V / USB 1 ks
USB-A / USB-C nabíjecí kabel 1 ks
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Použití:

SMART LED SET je profesionální nabíjecí LED inspekční sada, která se používá zejména v autoopra-
várenství a průmyslu při provádění inspekčních, údržbářských a opravárenských pracích. Díky vysoké 
odolnosti proti povětrnostním vlivům a mechanické odolnosti je svítilna vhodná do těžkých provozů 
a to jak vnitřních tak i venkovních prostor. SMART LED SET obsahuje tři nástavce svítilen pro různé 
aplikace. Klasickou LED svítilnu pro běžné použití, flexibilní LED svítilnu pro osvětlení velmi těžko do-
stupných míst a plochou SLIM LED svítilnu nastavitelnou až pod úhlem 180° pro osvícení ploch. Díky 
silnému magnetu na konci svítilny ji lze snadno přichytit na jakýkoli feromagnetický povrch. 

Pomocí bajonetu uvolněte stávající svítilnu z těla svítilny a nasaďte požadovaný jiný typ. Zapněte sví-
tilnu pomocí tlačítka na 50 % / 100 % / vypnuto.

Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZRAKU! 

Technické údaje:

doba svícení 
h

svítivost  
lm

teplota světla 
K

50 % 100 % 50 % 100 %
Klasická LED svítilna s funkcí zoom 5,5 2,5 140 280

5800 – 6500Flexi LED svítilna s funkcí zoom 8 5 100 200
Plochá SLIM LED svítilna – úhlová 180° 5,5 2,5 175 350

Materiál těla svítilny: Vysoce eloxovaný hliník
Hmotnost svítilny: 954 g
Síla magnetu na Těle svítilny: 78 N
Stupeň krytí: IP54
Mechanická odolnost: IK07
Rozsah pracovních teplot svítilny: -20 °C až +50 °C
Použité baterie: 1x 18650 2200 mAh Li-ion (2x CR123A)

Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.


