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Led Lensers högpresterande lampor
tillverkas med marknadsledande teknologi.
Lamporna ger en otrolig ljusstyrka tack
vare högkvalitativa Cree-dioder samt den
optik och elektronik som används.
Lamporna har en mängd finesser som gör
dem lätta att hantera. De är stötsäkra och
klarar stora temperaturskillnader.
Led Lenser uppfyller de hårda krav som
professionella yrkesutövare ställer på
kvalitet, design och effektivitet.

Led Lenser X21 - Ett mästerverk!

Led Lenser P14

Led Lenser X21 har en ljusstyrka på upp till 3200
lumen och en unik snabbfokusering med enhandsfattning ”Advanced Focus System”.

Led Lenser P14 har en 39 mm reflektorlins och
strömbrytaren ”Dynamic Switch” som ger 3 nivåer
av ljusstyrka. I kombination med den nya ”Super
Light Chip” har man uppnått en fokuserings-nivå
som skickar ett otroligt skarpt ljussken i mörkret.

De 7 Cree-dioderna som ger den sammanlagda
ljusstyrkan på 3200 lumen ger i kombination med
det avancerade linssystemet en fantastisk ljuskvalitet! Med den nyutvecklade 3-stegs-strömbrytaren ”Dynamic Switch” växlar man snabbt
mellan 3 olika ljuseffekter. Brinntiden per batterisats
är hela 300 timmar med 4 st vanliga D-celler.
Lampans räfflade yta ger ett bra grepp och det
medföljande axel-bandet gör lampan lätt att
hantera.

Led Lenser P17
Led Lenser P17 möter alla krav som, räddningstjänst
polis och kustbevakning m fl ställer på en superstark
robust lampa som tål exceptionella förhållanden Den
är stötsäker och klarar stora temperaturskillnader.
P17 har en ljusstyrka på upp till 1000 lumen,
”Dynamic Switch” som ger valfrihet mellan extremt
starkt ljus eller mer dämpat ljus och ”Advanced
Focus System”, den unika snabb-fokuseringen med
enhandsfattning.

Led Lenser T7
Led Lenser T7 är ytterligare en milsten i företagets
historia. Denna modell är liten, kompakt och väldigt
kraftfull. Användarvänlig tack vare ”Advanced Focus
System”, en snabbfokusering med enhandsfattning.
”Dynamic Switch” funktionen ger möjlighet att växla
mellan tre olika ljuseffekter: ”Power” som ger 200
lumen, ”Economy” som ger 15% ljusstyrka och 9%
batterikonsumtion samt ”Turbo” som genom ett lätt
tryck på strömbrytaren ger en turboeffekt på 130%
av ljusstyrkan.

Tekniska data
Modell

Längd

Vikt

LED typ

Batterier

Lumen

Brinntid

Artikelnr

Led Lenser T7

13,7 cm

200 g

1 Cree

4 x AAA

Led Lenser P14

20.5 cm

385 g

1 Cree

4 x AA

200 lm

75 h

32-3200-95

800 lm

150 h

Led Lenser P17

32 cm

800 g

1 Cree

32-3200-96

3xD

1000 lm

300 h

Led Lenser X21

39,5 cm

1 490 g

7 Cree

32-3200-97

4xD

200/3200 lm

300 h

32-3200-98
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