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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 9330 

 
Nazwa: Colad Check Light 

                    

 

 

  

 

 
 

Specyfikacja: 
Uniwersalna lampa kontrolna wysokowydajna LED (wysoki index CRI) o czasie pracy do 3 godzin. 

Zaprojektowana w celu zapewnienia idealnego doboru koloru oraz rozpoznania wszelkich was i rys na 

lakierze. Wymienne soczewki zapewniają łatwość codziennego czyszczenia dla zachowania idealnej 
widoczności. Posiada dwa tryby mocy, tryb auomatycznego oszczędzania energii oraz silny magnes 

umożliwiający pracę oburącz. 
 

Specyfikacja techniczna:  
 

Kolor Czarny 

Zawartość Check Light, USB w zestawie, Ładowarka 230V 

Jednostka opakowania Jedna sztuka w pudełku 

LED Ultra-wysokie CRI COB LED 

CCT Kelvin – 4500 

CRI 96+ 

2 tryby mocy Tryb 1: 4.8 Watt / 400 lumenów / 1100 lux @ 0.5 m / Żywotność 
baterii – 1 h. 

Tryb 2: 2.0 Watt / 180 lumenów / 550 lux @ 0.5 m / Żywotność 

baterii – 3 h. 

Bateria 3.7V / 2200mAh Li-ion 

Moc ładowarki 100 – 240V AC 50/60Hz 

Ochrona IP65 (pyłoszczelność i odporność na strugę wodą) 

Temperatur -10°C do +40°C 

 

Skontaktuj się z Działem Obslugi Klienta EMM International każdorazowo, w przypadku konieczności 
zwrotu produktu.  
T: +(31) 38 467 66 00 E: sales@emm.com W: www.emm.com  
 

Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: 9319xx – Panele do natrysków próbnych z uchwytem magnetycznym 

 

Zrzeczenie się: 
Technical Data Sheet & Material Safety Data Sheet; it is the responsibility of the user to read understands and apply 
the information of the TDS. The information about work and environment safety is available on the material data 
sheet (MSDS) via www.colad.co. It is the responsibility of the user to read and apply the information. 
 
Products are for professional use. Necessary protective equipment and clothing should be worn. The repairs should 
always be done in accordance with the OEM rules and specifications. All information is for the user's consideration, 
investigation and verification. The specific use applications and conditions of use are beyond the control of EMM 
International B.V. It is the responsibility of the user to determine the suitability of any of the products mentioned for 
the user's specific application. 
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Opracowane przez: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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