
Voor een 
nauwkeurige 
kleurcontrole 
en opsporing 
van defecten.

Check 
Light 2.0

Het gebruik van een handlamp was nog nooit zo eenvoudig. De Colad Check 
Light 2.0 zorgt voor een helder en natuurlijk zicht op elke klus, waar u ook 
bent. Hij is ontworpen om een nauwkeurige kleurcontrole uit te voeren op een 
voertuig of op een spuitstaal en voorkomt kostbare herspuitwerkzaamheden 
in geval van kleurfouten veroorzaakt door onvoldoende verlichting in de 
werkplaats. De lamp stelt u in staat om in een mum van tijd de kleinste 
gebreken, oneffenheden en krassen te ontdekken en dankzij de lichte 
en ergonomische handgreep is de Colad Check Light 2.0 eenvoudig te 
gebruiken.

De Colad Check Light 

2.0 met CCT-scan en 

lichtdiffusor verhoogt de 

kwaliteit van uw werk!

Hij simuleert alle 

lichtomstandigheden, 

is uitgerust met een 

traploze dimmer voor 

een nauwkeurige 

kleurafstemming en 

detecteert in een mum van 

tijd de kleinste defecten. 

Vermijd onvoldoende werkplaatsverlichting met  
   traploze lichtintensiteiten en een CCT-scan voor  
   een nauwkeurige kleurafstemming 

Detecteert de kleinste defecten, deuken en krassen

Altijd bij de hand en geen onderbrekingen nodig  
   om hem op te laden dankzij de duurzame accu

Kan overal worden gebruikt en neergezet

Voordelen:

Accurate
kleurcontrole

Handige 
riemclip

Veelzijdige werklamp

“Stem kleuren af en ontdek krassen snel en 
eenvoudig! Bestel nu uw Check Light 2.0! 

Neem contact op met sales@emm.com of uw lokale 

Colad-dealer.”



Easy2Check®

Art.nr. 9300
€ 24,00

Spuitstaaltjes 
met Magnetische 
Spuitstaalhouder

Art.nr. 9319xx
€ 106,00

 Duurzame batterij – tot 10 uur 

 Traploos dimbare lichtstroom: 50 tot 500 lm 

 Spotlight-optie

 CCT-scan: simuleert alle lichtomstandigheden  
    (5 fasen van 2500K – 6500K)

 180 graden kantelbaar 

 Eenvoudig te reinigen

 Licht-diffuser inbegrepen

 IP65 / stof- en spatwaterdicht

 Ergonomische handgreep voor het hoogste werkcomfort

 Plaats hem waar u hem wilt met de haak, riemclip 
    en magneet

 2 jaar garantie

 Afmetingen: 188 x 58 x 26 mm  

 Lichtgewicht: 267 g

Gerelateerde producten: 

Art.nr. 9332
€ 159,00

Check Light 2.0

In diverse
standen te plaatsen

Uitvouw-
bare haak

Magnetische
basis

Specificaties:

Verbetert de kwaliteit van uw werk!
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