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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 9330 

 
Descrição: Colad Check Light               

                    

 

 

  

 

 
 

Especificação: 
Luz de trabalho versátil, com LED de máxima eficiência (valor CRI ultra alto) e um tempo de 

funcionamiento contínuo de cerca de 3 horas. Desenvolvido para realizar uma verificação exacta da cor e 

detetar pequenas imperfeições, escorridos e riscos. A lente removível permite a limpeza diária para uma 
visão perfeita. Equipado com duas posições de potência, modo poupança de energía automático e um 

potente íman para mãos livres durante a utilização. 
 

Especificações técnicas: 
 

Cor Preto 

Conteúdo Check Light, carregador USB, tomada 230V, soporte magnético 

Unidade de embalagem Caixa com uma unidade 

LED COB LED com CRI ultra alto 

CCT Kelvin – 4500 

CRI 96+  

2 posições de potência Modo 1: 4.8 Vatios / 400 lumen / 1100 lux @ 0.5 m / Duração da 
bateria – 1 h. 

Modo 2: 2.0 Vatios / 180 lumen / 550 lux @ 0.5 m / Duração da  

bateria – 3 h. 

Bateria 3.7V / 2200mAh bateria de Li-ion 

Entrada carregador 100 – 240V AC 50/60Hz 

Protecção IP65 (resistência ao pó & agua) 

Temperatura Entre -10°C y +40°C 

 

Contate o Serviço ao Consumidor da EMM Internacional a qualquer momento se este produto precisar ser 
devolvido. 
T: +(31) 38 467 66 00 E: sales@emm.com W: www.emm.com  
 
Produtos relacionados da Colad: 

Código artigo: 9319xx – Placas para provas de cor com suporte magnético  

 

Aviso Legal: 
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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