HI-MAX POLSKA
V18 lampa HI-MAX foto/video 15000lm, 5600K, CRI(Ra)
95
https://hi-max.pl/produkt/v18-lampa-video-15000lm-5600k-crira-95
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Producent

HI-MAX

Cena

3790.00 zł

Cena netto

3081.30 zł

Lampa HI-MAX V18 to lampa o potężnej sile światła w bardzo kompaktowej obudowie.
Optyka:
Lampa HI-MAX V18 jest wyposażona w naleśnikową diodę LED Vero 29 o maksymalnej mocy emitowanego światła 15 000lm. Kąt rozsyłu światła, dzięki sferycznej, wypukłej
soczewce wynosi 140°. Tego typu soczewka, ponadto umożliwia bardzo równomierne rozłożenie światła na całym oświetlonym obszarze. Istotnym parametrem ww. diody jest
współczynnik odwzorowania barw na poziomie 95CRI(Ra).
Korpus
V18, pomimo swej potężnej sile światła jest naprawdę kompaktową konstrukcją. Świetnie nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jej długość, to zaledwie 21 cm, czyli tyle,
co średniej wielkości latarka ręczna. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 950g. Powłoka V18 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na
zadrapania i ścieranie. Tylna część lampy została poddana moletowaniu, które ułatwia odkręcenie latarki mokrą dłonią.
Obsługa:
Włączanie:
Przyciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, a następnie puść go – włączy się podświetlenie samego przycisku. Następnie przyciśnij szybko przycisk a włączy się lampa w
trybie 100%.
Sterowanie jasnością światła:
Kiedy lampa jest włączona, możesz, przełączać się po 6 poziomach jasności światła szybko naciskając przycisk:
100% → 80% → 60%
↑

↓

8% ← 20% ← 40%
Tryb SOS oraz tryb Stroboskop:
Kiedy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy – włączy się tryb SOS. Jeśli chcesz przełączyć z trybu SOS w tryb Stroboskop, naciśnij szybko
przycisk.
Kolor podświetlenia przycisku, jako wskaźnik stanu naładowania akumulatora:

100% - 80% - podświetlenie przycisku na niebiesko
80% - 30% - podświetlenie przycisku na zielono
30% - 5% - podświetlenie przycisku na czerwono
mniej niż 5% - błyskające podświetlenie przycisku na czerwono.

Na ostatnim poziomie niemożliwe jest przełączanie trybów jasności światła. Po 10 min następuje automatyczne wyłączenie lampy.

Wyłączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy. Lampa się wyłączy.
Zasilanie:
Lampa V18 zasilana jest wymiennym akumulatorem zbiorczym o napięciu 14,4 V oraz pojemności 6,8Ah. Składa się on z 8 szt. akumulatorów 18650, 3400mAh, Panasonic.
Dołączona w zestawie ładowarka 2A posiada diodę sygnalizacyjną procesu ładowania: kolor czerwony- ładowanie, kolor zielony – naładowane.
Uwagi:
Lampa V18 jest wyposażona w ochronę termiczną. Jeśli V18 będzie używana w temperaturze wyższej niż 50°C, samoczynnie przełączy się na poziom jasności światła 20%. Jeśli
temperatura jej otoczenia spadnie poniżej 40°C, wszystkie funkcje sterowania siłą światła zostaną automatycznie przywrócone.

Wyposażenie:
- lampa HI-MAX V18
- złącze kulowe 1” oraz złącze YS
- ładowarka 2A
- akumulator zbiorczy 6,8Ah (8 szt. akumulatorów 18650, 3400mAh Panasonic)
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- klucz imbusowy
- zapasowe o-ringi
- futerał transportowy

OSTRZEGAMY! Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. W latarce wykorzystano światło stroboskopowe. Niektóre osoby mogą doświadczać napadów padaczkowych,
jeśli są narażone na pewne częstotliwości światła lub migoczące światło czy dane wzorce światła. Skonsultuj się z lekarzem czy aby nie dotyczy to Ciebie!
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