Actik Core otsavalaisin pun
ACTIVE -sarjan ladattava, erittäin suorituskykyinen ja pieni LED otsavalaisin. Monikeilainen valkoinen valo ja punainen valo.
Hybrid Concept: Toimii sekä ladattavalla Petzl Core li-ion akulla (sis.) että suoraan kolmella AAA -sormiparistolla ilman
tarvetta erilliselle adapterille. Valovirta 350 lumenia. Pitkä paloaika. Akkukäyttö tulee paristoja edullisemmaksi nopeasti, kun
valaisinta käytetään paljon, ja virrantuotto on erinomainen matalissakin lämpötiloissa.
Soveltuu aktiiviseen ja vaativaan käyttöön, niin lähivalaisutarpeisiin kuin nopeaankin liikkumiseen: Juoksuun, kävelyyn,
matkailuun, perhekäyttöön, retkeilyyn, kiipeilyyn, veneilyyn ja kaupunkiolosuhteisiin. Tuo valon aina katseen suuntaan ja jättää
molemmat kädet vapaiksi. Heijastinpinta otsapannassa ja integroitu turvapilli parantavat käyttäjän turvallisuutta.
Valkoinen valo: Kaksi erimuotoista valokeilaa (tasainen leveä ja kohdistettu), joiden avulla valaistus ja paloaika saadaan
käyttötarpeen mukaisiksi.
Punainen valo: Hämäränäön säilyttävä valo, joka myös vähentää lähellä olijoiden häikäistymistä.
Punainen vilkku: Parantaa käyttäjän havaittavuutta.
Kantama max: 95 m.
Paloaika eco: 160 h.
Valokulman korkeuden säätönivel. Elastinen, säädettävä ja konepesun kestävä Petzl Long Life otsapanta. Kontaktipinnat
ruostumatonta terästä. Akkukotelo helposti avattavissa latausta tai akun/paristojen vaihtoa varten. Akussa on varaustason
ilmaisin ladattaessa. Toimitukseen sisältyy USB - Micro USB latausjohto. Paino: 80 g (Core -akulla). Vesitiiviys: IPX4
Roiskeveden kestävä. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu: Valaisin 5 vuotta, akku 1 vuosi. CE.

Petzl on ranskalainen perheyritys, jonka ydintuoteryhmiin kuuluvat otsa- ja kypärävalaisimet, kypärät sekä kokonaisratkaisut vaikeapääsyisiin ja korkealla
sijaitseviin paikkoihin pääsemiseen. Yrityksen intohimo näkyy ”Access the Inaccessible” sloganissa; teknisten käyttöopastusten ja selittävien piirroskuvien
katsotaan aina olevan osa kokonaisratkaisua. Petzl:n historia alkoi 1936 kun Fernand Petzl halusi tutkia Crollesin alueen luolastoreittejä ja sopivia varusteita ei
ollut tarjolla. Hänen kiinnostuksensa turvallisuutta lisääviin tuotteisiin korkeanpaikantyöskentelyssä johtivat keksintöihin, jotka mullistivat vertikaalisen liikkumisen
menetelmät maailmanlaajuisesti. Fernand Petzl piti myös pitkään hallussaan erikoista ennätystä: pisin tutkittu luolasto maailmassa. Petzl kehitti ensimmäisenä
integroidun otsavalaisimen jo 1973. Petzl kehitti myös LED otsavalaisimet ensimmäisenä. Yritys on kädet vapaana -valaistuksen kehittäjä, reaktiivisen
valaistuksen keksijä ja maailman suurin otsavalaisinvalmistaja. Monipistehihnastolla varustetuissa kypärissä sekä kiipeilyvarusteissa Petzl on myös kasvanut
maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi. Petzlin suurin tehdas ja korkeanpaikantyöskentelyn koulutuskeskus V.Axess sijaitsee Alppien laidalla Crollesissa vuorten
ja luolastojen ympäröimänä. Petzl edustaa suunnittelultaan sekä laadultaan huippua ja on edelläkävijä sekä pioneeri kolmella toimialallaan:
Korkeanpaikantyöskentely, kädet vapaana valaistus ja sporttikiipeily.
Petzl varusteita yhdistää kolme arvoa: tehokkuus, käyttömukavuus ja turvallisuus, jotta ammattilaiset ja vaativat kuluttajat pääsisivät myös kaikkein
vaikeapääsyisimpiin paikkoihin - niin yöllä kuin päivällä.
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