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KLARUS XT-11
Uudenlainen*
käsivalaisin ammattilaisille
Finsec on huippulaadukkaiden, vaativaan käyttöön
suunniteltujen KLARUS –valaisimien ja valaisinvarusteiden
virallinen maahantuoja. KLARUS on maailman arvostetuimpien
valaisinvalmistajien joukkoon kuuluva, innovatiivinen
valmistaja, joka kehittää valaisimiaan aktiivisesti
merkittävimpien käyttäjäryhmien asiantuntijoiden kanssa.

Kaikilla KLARUS –valaisimilla on kahden vuoden takuu.
Esittelemme teknisissä esitteissämme eri mallien keskeiset
ominaisuudet.

XT-11 on mitoiltaan käteen sopiva ja erittäin tehokas valaisin,
joka kulkee helposti mukana tuotepakkaukseen kuuluvassa
vyökotelossa tai taskussa.

CREE XM-L2 LED
Maksimi valoteho: 820 ANSI Lumenia.
FL1 –standardin mukainen kantama: 180 m.
FL1 –standardin mukainen valon suurin intensiteetti: 8217 cd.

Mitat: pituus 149 mm, rungon halkaisija 25,4 mm, suurin
halkaisija 35 mm.
Paino: 132 g ilman akkua tai paristoja.
Virtalähde: 1 kpl 18650 akku tai 2 kpl CR123 paristoa.

* XT-11 Erityiset ominaisuudet
1. Patentoitu kaksiosainen käyttökytkin. Täysteho aina heti!
Täysteho pääkytkimestä (A) ja muut toiminnot eri kytkimestä (B).

Olemme useilta käyttäjäryhmiltä saaneet palautetta siitä että
nykyisissä valaisimissa käytetään lähes poikkeuksetta liian hankalia
käyttökytkimiä, jotka ovat vaikeita käyttää juuri silloin kun
varmatoimisuutta tai välitöntä täystehoa tarvitaan.

KLARUS on ratkaissut käyttökytkinongelman sijoittamalla valaisimen
pääkytkimeen perustoiminnot ja kaikki lisätoiminnot (puoliteho,
minimiteho ja muuttuva strobo) erilliseen käyttökytkimeen. Kytkimet on
sijoitettu loogisesti ja muotoiltu käytettäviksi myös hansikkaat kädessä.
Lisätoimintojen käyttökytkin toimii myös sivusta painettaessa.

2. Uudenlainen virtalähteen suojaustapa ja älykäs virranhallinta.
Virtalähteen molemmat navat on jousitettu, jolloin virtalähde on
huomattavasti perinteistä rakennetta paremmin suojattu tärinältä.

Valaisimen oma säätötekniikka suojaa valaisinta ja tuottaa kaiken
virtalähteestä saatavilla olevan tehon optimoidusti valaisukäyttöön.

3. Laadukas rakenne ja kattava lisävarustevalikoima.
Kuten useimmat kilpailijansa, XT-11 on valmistettu kova-anodisoidusta
lentokonealumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. FL1 –standardin mukainen
pudotuskestävyys on 1,5 m ja IPX-8 vesitiiveys 2 m kokonaan veteen upotettuna.

Pakkauksessa mukana: vyökotelo, rannelenkki, irrotettava vyökiinnike ja
ylimääräiset tiivisterenkaat. Lisävarusteina saatavilla mm. virtalähteet ja laturit,
lasinrikkomisrenkaat, värisuotimet (luotettava kierrekiinnitys), samaa
edistyksellistä kaksikytkintoimintoa soveltavat etäkäyttökytkimet ja kiinnikkeet.
Kysy lisää!

4. Hinta.
Ainutlaatuisuudestaan huolimatta KLARUS XT-11 on erittäin edullinen.
Tervetuloa ostoksille!

Verollinen OVH 79 €

Tekninen esite 2017


