
LEDLENSER ML4

SVĚTELNÉ HODNOTY

světelný tok - Boost/Power/Mid Power/Low Power 300/150/50/5 lm

doba svícení - Boost/Power/Mid Power/Low Power -/2.5/8/45 h

Zcela jedinečná záležitost. Miniaturní lucerna má tak kompakt-
ní rozměry, že ji snadno ztratíte; pokud si na ní ale dáte pozor, 
poslouží vám dokonale v plánovaných i naprosto neočekávaných 
situacích. I navzdory ultrakompaktní velikosti je osvětlení efektivní 
a překvapivě výkonné, ale přesto bez sebemenšího oslnění. Díky 
karabině poskytuje flexibilní možnosti použití a přenášení, přip-
nout ji můžete na batoh, ale také třeba za pásek, kde ji budete mít 
neustále po ruce. I do tak nepatrných rozměrů dokázal Ledlenser 
vměstnat ty nejmodernější technologie jako např. Dual Power, která 
umožňuje v případě nutnosti použít obyčejnou AA baterii. Samo-
zřejmostí je červené světlo pro noční vidění, bonusem na závěr pak 
jednoduchý magnetický dobíjecí systém.

• miniaturní  
(97 x 34,5 x 29 mm)

• až 300 lumenů

• odolnost IP66

• dlouhá výdrž

• dobíjení a funkce  
Dual Power

• šikovná karabina



PARAMETRY

výška svítilny 97 mm

průměr svítilny 34.5 mm

váha vč. baterií 71 g

váha bez baterií 50 g

certifikace IP66

NAPÁJENÍ

typ baterie 1x Li-ion 14500 3.7 V

dobíjení ano

energetické režimy energy saving

indikátor stavu 
baterie

indikátor dobíjení, systém 
varování před vybitím,  

stav baterie

SVĚTELNÉ FUNKCE

Low Power, Mid Power, Power, Boost, Blink

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 18x Power LED

TECHNOLOGIE

Smart Light Technology, Dual Power Source,  
Micro Prism Technology, Magnetic Charge System

ČÍSLO PRDUKTU 502053

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

POZNÁMKY

TEMPERATURE CONTROL - systém chránící čelovku 
proti přehrátí

MICRO PRISM TECHNOLOGY - Inovativní technologie 
čočky s optickou mikrostrukturou pro rozložení 
světla bez oslnění.

MAGNETIC CHARGE SYSTEM - magnetické dobíjení

Pozlacené 
kontakty

Integrovaný 
zaklápěcí háček

Tlačítko s 
integrovaným 

bateriovým 
indikátorem

kompaktní 
elektronická jednotka

Čistě bílá vložka s vysokou 
účinností odrazu

Magnetický dobíjecí 
systém

750 mAh Li-ion baterie, 
kompatibilní s AA alkalickou 

baterií

optická čočka s 
mikrostrukturou 

(patentováno)
Prvky zářící ve tmě

vysoce kvalitní těsnění 
zajišťuje IP66


