
LEDLENSER NEO10R

ANSI – ENERGY SAVING

dosah světla - Power/Mid Power/Low Power 150/100/20 m

světelný tok - Power/Mid Power/Low Power 600/250/10 lm

doba svícení - Power/Mid Power/Low Power 10/15/120 h

ANSI – CONSTANT CURRENT

dosah světla - Power/Low Power 130/20 m

světelný tok - Power/Low Power 400/10 lm

doba svícení - Power/Low Power 6/70 h
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NEO SÉRIE

Extra výkonná běžecká čelovka Ledlenser NEO 10R nabízí světelný výkon až 600 lm s dosvitem až na 150 metrů. Do-
bíjecí akumulátor vydrží napájet svítilnu až 120 hodin. Součástí balení je hrudní pás, díky němuž můžete svítidlo nosit 
připevněné na těle a zamezit oslňování při běhu ve skupině. Díky prodlužovacímu kabelu je možné uložit zapojený zdroj 
pod oblečení, nebo do batohu a životnost akumulátoru ještě prodloužit.

• polohovatelná hlavice
• hrudní pás pro upevnění svítidla na tělo běžce
• prodlužovací kabel pro možnost uložení akumulátoru mimo hlavu
• vertikální bateriový box pro větší komfort při běhu
• odolná proti prachu a vodě dle indexu IP54
• funkce včasného varování vybíjení baterií
• akumulátor dobíjitelný přes USB
• zadní červené světlo



PARAMETRY

šířka těla svítilny 36 mm

váha vč. baterií 179 g

váha bez baterií 130 g

NAPÁJENÍ

typ baterie 1x Li-ion 3.7 V

dobíjení ano

energy modes constant current,  
energy saving

indikátor stavu 
baterie

indikátor dobíjení, systém 
varování před vybitím

SVĚTELNÉ FUNKCE

Power, Mid Power, Low Power

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 1x Xtreme LED

TECHNOLOGIE

Advanced Focus System, Temperature Control 
Sysytem, Rapid Focus, Smart Light Technology

BALENÍ

číslo produktu 500917

rozměry 10 x 12 x 8.5 cm

váha 418 g

SOUČÁST BALENÍ

svítilna, hrudní pás, dobíjecí baterie, prodlužova-
cí kabel, nabíjecí kabel

ADVANCED FOCUS SYSTEM - systém zaostřování 
umožňující efektivní využití výkonu 

SPEED FOCUS - rychlé zaostřování jednou 
rukou posunutím hlavy reflektoru 

SMART LIGHT TECHNOLOGY - chytrá 
technologie, umožňuje řízení programů a funkcí

TEMPERATURE CONTROL - systém chránící 
čelovku proti přehrátí

POZNÁMKY


