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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 9330 

 
Omschrijving: Colad Check Light  

                    

 

 

  

 

 
 

Specificatie: 

Een veelzijdige, duurzame LED werklamp met ultrahoge CRI waarde en een batterij levensduur tot wel 3 

uur. Ontwikkeld voor perfecte kleurcontrole en kras- en defectenherkenning. De verwijderbare en 
vervangbare lens is gemakkelijk te reinigen om een heldere lichtstraal te behouden. Uitgerust met twee 

lichtstanden, automatische dimfunctie en een sterke magneet om gemakkelijk handsfree te kunnen 
werken. 

Colad Check Light is een gemakkelijk te gebruiken werklamp, welke de kwaliteit van het werk verbetert en 

kosten en tijd bespaart! 
 

Technische specificatie: 
 

Kleur Zwart 

Inhoud Check Light, USB oplader, 230V stekker, magneet 

Verpakkingseenheid Per stuk in een kartonnen doos 

LED Ultra hoge CRI COB LED 

CCT Kelvin – 4500 

CRI 96 CRI+ 

2 lichtstanden Stand 1: 4.8 Watt / 400 lumen / 1100 lux @ 0.5 m / Levensduur  
batterij – 1 uur 

Stand 2: 2.0 Watt / 180 lumen / 550 lux @ 0.5 m / Levensduur 
batterij – 3 uur 

Batterij 3.7V / 2200 mAh Li-ion accu 

Oplaadstation 100 – 240 AC 50/60Hz 

Bescherming IP65 (stof- en spatwaterdicht) 

Temperatuur -10°C tot + 40°C 

 

Neem ten alle tijden contact op met de Klantenservice van EMM International als dit product terug 
gestuurd moet worden. 
T: +(31) 38 467 66 00  E: verkoop@emm.com  W: www.emm.com/nl 
 

Gerelateerde producten van Colad 

Artikelnummer: 9319xx – Colad Spuitstaaltjes met Magnetische Spuitstaalhouder 
 

Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk- en milieuveiligheid is 
beschikbaar op het materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.co. Het is de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Noodzakelijke beschermingsmiddelen- en kleding moeten worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties worden uitgevoerd. 
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Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing 

van de gebruiker te bepalen.  

 

Ontwikkeld door: 

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

www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/

