Letní osvěžení

Tlakové výčepní
zařízení

Pevná hustá
krémová pěna

Poctivá
dvanáctka

Hmmmm ...
vynikající pivo

Soudek 5 litrů piva
za jednorázový nákup vybraných produktů nad 5 800 Kč
Acti 9

modulární přístroje

Thorsman

LED
LE
ED pracovní
pracov í světla
ětl

Thorsman

kabelové bubny

Akce probíhá od poloviny června 2019 do vyprodání zásob.
Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
Akce platí pouze pro jednorázový nákup vybraných produktů v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek.
Akce se vztahuje na vybrané přístroje
Acti 9, sortiment přístrojů Thorsman – LED pracovní světla a prodlužovací kabely na bubnech.
Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
Podrobné informace jsou na www.eplus.schneider-electric.cz.

www.eplus.schneider-electric.cz

Pracovní světla řady Thorsman
LED technologie, atraktivní design, robustnost, kvalita,
praktické vychytávky

Prodlužovací kabely na bubnu
řady Thorsman
LED kontrolka napájení, ergonomická rukojeť, gumový kabel,
p
y y
y
pevný střed,, robustní konstrukce, praktické
vychytávky.

Obrázek

Typ

Popis

Obj. číslo
IMT33093

Ruční světlo LED Mini 1.3,
160 lm

Do kapsy, Li-ion baterie, až 5 h svícení, výkonná technologie
LED COB poskytuje silné a rovnoměrné osvětlení (nová
technologie Chips on Board), životnost 50 000 h, chytré
způsoby uchycení (magnet, háček, na opasek), hmotnost jen
112 g.

Li-pol baterie, až 6 h svícení, 2 úrovně osvětlení, technologie
LED COB, životnost 50 000 h, prachotěsná a voděodolná,
Pracovní čelovka LED 2 W,
IP65, bezdotykové ovládání pouhým mávnutím (např.
100 / 200 lm
v pracovních rukavicích), širokoúhle osvětlí celý pracovní
prostor, popruh pro hlavu i přilbu, hmotnost jen 120 g.

Nabíjecí pracovní světlo
17R LED,
750 / 1 500 lm

17 W, Li-ion baterie, i autonabíječka, až 3 h svícení, 2 úrovně
osvětlení, technologie LED SMD, neoslňuje - čelní difuzor
rozptyluje světlo, barevná teplota 4 000 K, CRI: Ra>80,
životnost 50 000 h, krytí IP54 / IK07, pogumovaný
nárazuvzdorný rám, gumový závěsný popruh, nastavitelná
konzola pro různé polohy, teplotní odolnost -10 až +40 °C.

Obrázek

Typ

Kompakt

Nastavitelný do výšky 3,1 m, super stabilní, skládací, práškově
lakovaný povrch.

Klasik
25 m, PVC,
1,5 mm2,
IP44

IMT33099
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Prodlužovací buben ve standardním provedení. Robustní kovový
rám, 4 zásuvky, držák kabelové koncovky, LED kontrolka, navíjecí
klika, tepelná pojistka, ergonomická rukojeť.

Prodlužovací buben v provedení s odolným certifikovaným
rámem IK08 pro profesionální použití. Držák kabelové koncovky,
4 zásuvky, navíjecí klika, LED kontrolka, tepelná pojistka,
25 m, guma,
ergonomická rukojeť.
2,5 mm2,
IP44, IK08

Spojka

Profi

Profesionální prodlužovací buben s pevným středem
40 m, guma, určený pro náročné stavební projekty. Robustní kovový rám
2
s certifikovanou odolností IK08, 4 zásuvky, držák kabelové
1,5 mm ,
koncovky, LED kontrolka, navíjecí klika, tepelná pojistka,
IP44, IK08
ergonomická rukojeť.

IMT33114

Obj. číslo
IMT33139

IMT33142

25 m, guma,
2,5 mm2,
Prodlužovací buben určený k prodloužení přívodu k přístroji
IP44
na zahradách, ale i v náročném prostředí profesionálních staveb.
Robustní kovový rám, držák kabelové koncovky, LED kontrolka,
25 m, PVC,
navíjecí klika, tepelná pojistka, ergonomická rukojeť.
1,5 mm2,
IP44

IMT33106

Umožní upevnit na stativ až dvě světla.

Kompaktní prodlužovací buben v praktickém hranatém rámu.
LED kontrolka, navíjecí klika, 4 zásuvky, tepelná pojistka. Držitel
ocenění IF Design Award 2019 za designové provedení.

40 m, PVC,
1,5 mm2,
IP44, IK08

Advanced

IMT33115
Konzola

15 m, PVC,
1,5 mm2,
IP20
20 m, PVC,
1,5 mm2,
IP20

IMT33133

Pracovní světlo LED 18 W,
1 500 lm

Stativ

Popis

IMT33113

IMT33094
Výkonná technologie LED SMD, neoslňuje - čelní difuzor
rovnoměrně rozptyluje světlo, barevná teplota 4 500 K
pro věrné podání barev, CRI: Ra>80, životnost 50 000 hodin,
Pracovní světlo LED 30 W, krytí IP54 / IK07, pogumovaný nárazuvzdorný rám, gumový
2 850 lm,
závěsný popruh, nastavitelná konzola pro různé polohy,
1 zásuvka na krytu vzadu podsvícený vypínač, teplotní odolnost -25 až +40 °C,
energetická třída A+.
Pro světla 30 a 50 W: až dvě zásuvky 3 600 W na zadní straně
Pracovní světlo LED 50 W, šasí, pro připojení dalších přístrojů nebo propojení světel
4 000 lm,
vzájemně, gumový kabel až 3 m.
2 zásuvky na krytu vzadu

Délka,
typ kabelu

IMT33145

IMT33156

IMT33150

IMT33153

IMT33154

IMT33161

