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SLP-2 IS ESY, OMDAT  
DE HANDGREEP EN HET  
LICHT ALTIJD IN DE JUISTE  
RICHTING WIJZEN!

LED-HANDSCHIJNWERPER SLP-2
Als betrouwbare hulp binnen of vaste begeleider 
in hulpverleningsvoertuigen:

•  Ergonomische draaggreep in de lengte van 
loop- en lichtrichting voor eenvoudig gebruik

•  Onderhoudsvrije lithium-accu met laadstatus- 
en capaciteitsaanduiding

•  4 Uur werk-, 8 uur continu-, 8 uur knipperlicht

•  Laadstation met 230V-voedingsadapter en 
stekker voor 12VDC-stopcontacten in voertuigen

•  Noodverlichtingsfunctie voor automatisch 
inschakelen in het laadstation bij stroomuitval

NIEUW



De SLP-2 is ook optimaal geschikt voor gebruik in voertuigen en als 
waarschuwingsknipperlicht bij pech onderweg: 

Hij is spatwaterdicht (IP54), kan stevig in de laadbak worden 
vastgeklikt en raakt niet los bij trillingen. De meegeleverde oranje 
diffusorring is binnen handbereik aan de achterkant vastgeklikt en kan 
indien nodig vóór de reflector worden geplaatst. 

ENERGIE-EFFICIËNTE LICHTSTERKTE, 
EENVOUDIG IN GEBRUIK, 
FUNCTIONEEL ONTWERP

Anders dan bij andere handschijnwerpers is de ergonomische hand-
greep in de lengte van de loop- en lichtrichting uitgevoerd. Hierdoor wijst 
hij bij het dragen altijd in de juiste richting.

De armatuurkop kan tot 90° naar achteren worden gekanteld, bijv. bij 
directe wandmontage, of tot 30° naar voren, om de lichtbundel naar 
beneden te richten.

DE DRAAGGREEP GEBRUIK IN VOERTUIGEN

90° 30°

DE HANDSCHIJNWERPER SLP-2

DE TECHNISCHE UITRUSTING VOLDOET AAN DE 
HEDENDAAGSE EISEN, DE BEDIENING IS EENVOUDIG:

•  Energie-efficiënte High-Power-LED van CREE 
 (3 W / 235 lm / 6200 K)

•  Krachtige lithium-ion-accu met niveau-indicator 
 (7,4 V / 2200 mAh)

•  Keuze van de bedrijfsmodus met toets onder de 
handgreep:  
0x: UIT  |  1x: 4 uur werklicht  |  2x: 8 uur continulicht  |  
3x: 8 uur knipperlicht  |  4x: UIT

• Noodverlichtingsfunctie: Automatisch laatst ingestelde  
 bedrijfsmodus bij stroomuitval (in laadstation)

NIEUW



LED-HANDSCHIJNWERPER

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk.
Deze armaturen bevatten ingebouwde LED-lichtbronnen. De lampen kunnen niet worden vervangen.
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Productgroep / productnaam Art.nr.

Accessoires

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh EN10061127

Energie-efficiënte LED-lichtsterkte, eenvoudig 
in gebruik, praktisch ontwerp!

SLP-2

SLP-2 IS ESY, OMDAT  
DE HANDGREEP EN HET  
LICHT ALTIJD IN DE JUISTE 
RICHTING WIJZEN!
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SLP-2 WALL MOUNTING PLATE SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAhSLP-2 POWER SUPPLY
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•  Ergonomische draaggreep in de lengte van loop- en lichtrichting 
voor eenvoudig gebruik

•   Onderhoudsvrije lithium-accu met laadstatus- en 
capaciteitsaanduiding

•  4 Uur werk-, 8 uur continu-, 8 uur knipperlicht
•  Laadstation met 230V-voedingsadapter en stekker voor 12VDC-

stopcontacten in voertuigen
•  Noodverlichtingsfunctie voor automatisch inschakelen in het 

laadstation bij stroomuitval

Productgroep / productnaam Art.nr.

LED-handschijnwerper

SLP-2 EN10050015

Leveringsomvang:
•  Handschijnwerper
•  Laadstation 
•  230 V netadapter
• 12 V autolaadkabel 
•  Oranje voorzetfilter


