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Przenośna lampa akumulatorowa LED
NTools L COB 400

Lampa robocza NTools L COB 400 to 
nowoczesna lampa, która jest niezbędnym 
narzędziem w każdym warsztacie.

Dzięki zastosowaniu obudowy z ABS-u lampa posiada 
dobrą odporność m.in. na: smary, oleje, alkalia, benzynę.
Lampa została wyposażona w zawieszkę obrotową 
360° i magnesy w podstawie i w tylniej części obudowy.
Umożliwia to zawieszenie lub przymocowanie  
do metalowych powierzchni.
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Unikatowy sposób 
rozłożenia diod LED 
tworzy napis

                                      

który w całości świeci 
jednolitym strumieniem 
światła.25% 50% 100%

Specjalnie dobrana temperatura barwowa zbliżona do 
światła dziennego w południe (5500K), gwarantuje 
doskonałe oświetlenie.

Symetryczne i szybkie gniazdo ładowania USB-C  
Czas do pełnego naładowania  
akumulatora wynosi tylko 2,5h

Możliwość wyboru trzech ustawień mocy światła  
(100%, 50% lub 25%) w celu lepszego dostosowania 
oświetlenia do panujących warunków pracy.  
Pozwala zarządzać zużyciem akumulatora - im mniejsza 
moc światła tym dłuższa praca lampy.
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400 lm 
Diody COB LED  
wydajne diody o skuteczności 
świecenia 400lm

5500 K 
temperatura bawowa  
lampa świeci światłem bardzo 
zbliżonym do światła słonecznego 
w południe

2,5 / 8 h  
czas ładowania / czas  pracy 
szybkie ładowanie i długi czas 
pracy na jednym ładowaniu

1 źródło światła diody COB

2 diody informujące  
o stanie naładowania
czerwona - w trakcie ładowania
zielona - bateria naładowana

3 włącznik
wybór 3 trybów pracy  
25 /  50 / 100 % mocy światła

4 obrotowa 
zawieszka
obrót 360o

5 magnesy

Budowa:

5 62 54

Przenośna lampa akumulatorowa LED
NTools L COB 400

APP Nr Nazwa produktu Temperatura barwowa Waga Ilość

171111 NTools L COB 400 Przenośna lampa akumulatorowa LED 5500 K 190 g 1

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU
MODEL: NTools L COB 400
Źródło światła 4 W COB LED
Współczynnik oddawania barwy CRI > 70
Temperatura barwowa światła 5500 K
Strumień świetlny tryb 1 – 400 lm tryb 2 – 200 lm tryb 3 – 100 lm

Długość działania na baterii tryb 1 – 2 h tryb 2 – 4 h tryb 3 – 8 h

Pojemność baterii 3.7 V 2000 mAh Li-ion
Czas całkowitego ładowania 2,5 h
Współczynnik ochronny IP 52
Waga 190 g
Rozmiar 272 x 45 x 38 mm
Zasilanie gniazdo USB-C

Inne haczyk / zawieszka – 360°, magnesy w podstawie  
i na tyle lampy, przewód USB 1 m

ZALETY

6 gniazdo  
USB -C
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