
SCANGRIP LED Hoofdlampen

SCANGRIP LED Hoofdlampen voor de professionele gebruiker

Verlicht de gehele werkruimte, oplaadbaar, lange batterijduur, 

eenvoudig te bedienen, sensor functie met aanrakingsvrije aan/uit schakeling. 

In tegenstelling tot andere hoofdlampen die een smalle lichtbundel leveren

zijn de nieuwe I-VIEW en ZONE hoofdlampen ontwikkeld om een zo breed

mogelijk deel van de werkruimte te verlichten door de zogenaamde wide view. 

Uitgevoerd met de nieuwste COB LED technologie bieden beide hoofdlampen

een extreem krachtige verlichting welke een uniform licht verspreiden 

tot een maximale verlichting over het gehele werk oppervlak. 

Zo vermijdt je om je hoofd te moeten draaien vanwege een gelimiteerde

lichtbreedte op de werkplaats.

I-VIEW LED hoofdlamp

Oplaadbare I-VIEW met aanrakingsvrije sensor.

Is uitgevoerd met de nieuwste batterij technologie met een

extreem lange standtijd. Wanneer de sensor mode I-VIEW

is aangezet kan de aan/uit stand eenvoudig worden bediend door de hand 

voor de lampkop te bewegen.

Nummer Omschrijving

90SCAN035026 SCANGRIP I-VIEW

2W COB LED 

Stand 1 = 300 lux @0.5m

Stand 2 = 500 lux @0.5m

100 / 200 lumen

Batterijduur 6-3 uur

Laadduur 4 uur

1600mAh Li-polymer

Bescherming IP65

ZONE LED hoofdlamp

Ontwikkeld om een zo optimaal mogelijke hoeveelheid licht op de 

gehele werkomgeving te bieden, zoals met de I-VIEW.

ZONE is ontwikkeld voor professioneel gebruik, is een sterke lichtgewicht

lamp van slechts 84g. Zeer scherp geprijsd wat ZONE een nieuwe

SCANGRIP bestseller zal maken.

Nummer Omschrijving

90SCAN035426 SCANGRIP ZONE

COB LED 

Stand 1 = 110 lux @0.5m

Stand 2 = 220 lux @0.5m

60 / 120 lumen

Batterijduur 5-2.5 uur

Oplaadduur 3 uur

3.7V 80mAh Li-ion

Bescherming IP30
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Scangrip NIGHT VIEW 

Met de Night View kunt u kiezen tussen rood en wit werklicht.

Het rode licht is speciaal voor werken in het donker en biedt

licht zonder de netvliezen te overbelichten, terwijl de ogen 

tegelijkertijd worden aangepast aan het donker.

Het rode licht bekend van militaire functies is ideaal om in de 

civiele sector bijvoorbeeld op de brug van een schip en offshore

te gebruiken. Ideaal op de brug, omdat het nachtzicht behouden 

blijft en er aan bedieningspanelen gewerkt kan worden.

Voorzien van een oplaadbare batterij en een Sensor Mode

waarme de lamp aan/uit te schakelen is door met de hand voor

de sensor langs te gaan. Dit werkt zelfs bij het dragen van een

handschoen.

Nummer Omschrijving

90SCAN035438 SCANGRIP NIGHT VIEW

Ultra High CRI + COB LED 

Stand 1 = 250 lux @0.5m

Stand 2 = 500 lux @0.5m

80 / 160 lumen

Batterijduur 5-2.5 uur

Oplaadduur 4 uur

3.8V 1600mAh Li-poly

Bescherming IP65

Impact bescherming IK07

Valbestendig 1 mtr

Gewicht 130 gram

CCT 6500K / Rood 632 nm

CRI >95 CRI

Temperatuur -10⁰C tot +40⁰C
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