MRSAFE PUTS YOUR SAFETY AND CONVENIENCE FIRST.
ANTI-MOSQUITO LIGHT
Veelzijdige verlichting, geschikt voor
meerdere toepassingen:
Voor in en rond het huis,
slaapkamer, tuin, caravan,
camper, tent... en als
noodverlichting
HOOFDKENMERKEN
• 2-in-1 draagbare LED-lantaarn: krachtige LED-lamp + muggenval
• Dubbele anti-mugfuncties: UV-licht + lokstoftablet (optioneel)
• Aparte knoppen voor bediening lamp en/of anti-mugfunctie
• UV-licht lokt muggen in de val
• Dimbaar licht: lage, medium en hoge helderheid
• Geschikt voor gebruik binnen en buiten (IPX6 waterdicht)
• Veelzijdige verlichting voor meerdere toepassingen: voor in en rond het huis, slaapkamer, tuin,
caravan, camper, tent ... & als "noodverlichting" (bijv .: tijdens kamperen, stroomuitval, ...)
• Veilig gebruik door geïsoleerde behuizing en beschermende grill
• Voorzien van eenvoudig te gebruiken ophanghaak
• Te laden via USB-stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel
• Stevige kunststof behuizing en ophanghaak
• Dit is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Batterijtype
• Werkingstijd LED lamp
• Werkingstijd UV lamp
• LED
• LED vermogen
• Ultraviolet LED vermogen
• Ultraviolet golﬂengte
• Lokstoftablet
• Afmetingen lokstoftablet
• Ingangsvermogen
• LED Initiële ﬂux / Lumen
• Stralingshoek

2000 mAh Li-ion
Tot 20 uur (LAGE verlichtingsmodus)
Tot 8 uur (MEDIUM verlichtingsmodus)
Tot 4 uur (HOGE verlichtingsmodus)
Tot 35 uur
3x 2835 BP surface LED
3x 1W max. (niet vervangbaar)
4x 0.06W Ø 5mm
360-400nm
Tot 30 dagen (niet inbegrepen)
Ø 25mm max. (niet inbegrepen)
USB 5V 1A max.
max. 180 Lumen
320°

• Ophanghaak
• Draaibaar
• Kleurtemperatuur
• LED distributiemodus
• Bedrijfstemperatuur
• Bedrijfsvochtigheid
• Opslagtemperatuur
• IP klasse
• LED levensduur
• Behuizing
• Kleur
• Afmetingen
• Gewicht

Ja
Ja, 360°
6000K (koud wit)
LED + optische reﬂector
-20°C~+45°C
10% ~ 90%
-25°C~+65°C
IPX6 waterdicht
＞20000 uren
Plastic
Zwart/Donkergrijs
88 x 130 mm
255 g

LED

EXTRA INFORMATIE
EAN: 5414633066626
Certiﬁcaten:

IPX6

ANTI-MUG

SUPPORT@MRSAFE.EU

WATERDICHT

USB-OPLAADBAAR

LED LAMP +

3 HELDERHEIDSNIVEAUS

Copyright © mr Safe. All rights reserved. Speciﬁcations are subject to change without prior notice. Mr Safe is a registered trademark
of TE-Group NV. Other brands and product names are trademarks or tradenames of their respective owners

