
Максимальна 

яскравість3,000 lm

2,240 mm

Акумуляторний ліхтар 

DML813 / DML814

сертифікована стійкість 
до погодних умов і пилу

IP55

DML814
[Спрямоване освітлення ]

[Освітлення території]

DML813
[Спрямоване освітлення ]
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Стандартне 

обладнання :

Плечовий ремінь

Прожектор

Футляр для 

переноски

DML813 / DML814

Світловий потік

Час роботи     Високий/ BL1850(B)Середній/ Mid / Низький: 10 / 5.5 / 3
Освітлення від 1м від джерела світла : 1,250 / 750 / 400 lx
(Вис. / Сер./ Низ.) від 3м від джерела світла: 130 / 80 / 40 lx

від 5m від джерела світла: 50 / 30 / 15 lx

Вис. / Сер. / Низ. : 3,000 / 1,700 / 900 lm
Розміри (L x W x H) Складене положення :

260x216x1,000 мм (10-1/4"x8-1/2"x39-3/8")
Робоча стан  (Максимальні розміри):
573x658x1,250-2,240 мм

Вага нетто DML813: 7.0 - 7.7 kg DML814: 7.2 - 7.9 kg

Акумулятор і зарядний пристрій продаються окремо

Вага може відрізнятися залежно від насадки(ів), включаючи акумуляторний картридж. Елементи 

стандартного обладнання та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно 

від країни чи регіону.

Аксесуари
Сумка Плечовий ремінь

Час безперервної роботи(від BL1850B)

3 налаштування яскравості

Отвір для навісного 

замка для захисту від 

крадіжки акумулятора

Діапазон повороту світлової 

головки для точкового 

освітлення

Діапазон повороту з 3 

маленьких світлових 

головок для освітлення 

зони

Складається в компактний розмір для 
простого зберігання та транспортування

Натисніть кнопку розблокування, 

щоб розгорнути / скласти треногу

штатива.

Плечовий ремінь

Для зручності 

кріпиться до ліхтаря 

або сумки

Три отвори для гачка для

плечового пояса

Два отвори для гачка

розташовані на ручці для

перенесення поруч з

батареєю, а один на кінці

ніжки штатива.

Легка установка та 

демонтаж акумулятора

Порт акумулятора 

розташований на середній 

висоті робочого світильника, 

тому користувачеві не 

потрібно нахилятися для 

заміни акумулятора.

Отвір для кріплення штатива

Штатив можна міцно

pакріпити на землі за 

допомогою гвинта або кілка.

* Замок не входить 

в комплект

Функція попередження про ємність 

акумулятора

автоматично сповіщає користувача 

про зменшення ємності батареї зі 

зменшенням освітленості (для 

сповіщення горить лише один 

світлодіод).

Високий

3,000 Лм

Середній

1,700 Лм

Низький

900 Лм

Високий

3.0 год

Середній

5.5 год

Низький

10 год

2,240мм

1,000

мм

1,250мм

Висота світла

ліхтар можна плавно 

регулювати

праворуч та ліворуч вгору та вниз

115° 110° 90°
вгору та вниз

DML814 тільки

DML814

Два режими освітлення

Точкове освітлення / Освітлення території

DML813

Спрямоване 

освітлення


