REVOLUCIJA SVETLOBE
NOVO! SERIJA P
IN SERIJA H

PODROBNE
INFORMACIJE
O PRODUKTIH POIŠČITE
V AKTUALNEM
KATALOGU

CORE–WORK–SIGNATURE
Revolucionaren koncept nove
serije P in serije H

Uporabniki, ki potrebujejo popolno svetilko za katerokoli situacijo, že dolgo časa zaupajo naši
legendarni seriji P. Če pa želijo roke ohraniti proste in imeti hkrati popolno osvetlitev, zaupajo naši
seriji H.

CORE

WORK

Najnovejša različica naših najpomembnejših izdelkov serije P in H je veliko več kot le revizija: gre
za revolucijo v svetlobi. Z novimi funkcijami in tehnologijami, ki bistveno povečajo moč, in novim
konceptom Core-Work-Signature, postavljamo svoj portfelj v prihodnost in ga odpiramo številnim
novim uporabnikom.

Svetilke v liniji Core tvorijo srce novih serij P in H. Sledijo veliki
zapuščini slavnih serij P in H in pri tem združujejo preverjeno
ter preizkušeno tehnologijo z novimi sistemi. Core svetilke so
idealne za široko paleto situacij za vsakodnevno ali profesionalno
uporabo. Odlikuje jih odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Svetilke Work so posebej razvite za situacije v zahtevnih
delovnih okoljih. Razvite so na osnovi linije Core, dodali pa smo
jim funkcije za boljše delo, kot so povečana zaščita pred udarci,
kapljicami in kemikalijami, optimizirana svetloba z naravno
reprodukcijo barv in širok nabor koristnih dodatkov.
Naši modeli Signature predstavljajo vrhunsko linijo novih serij
P in H. Te vrhunske svetilke združujejo vse funkcije Core modelov,
ob enem pa imajo večjo moč in večji nabor funkcij, eleganten
dizajn, izboljšane materiale in širok nabor dodatne opreme.

SIGNATURE
Nagrade za oblikovanje P6R Signature in P7R Signature
PODROBNE INFORMACIJE
POIŠČITE V AKTUALNEM KATALOGU
LEDLENSER

POPOLNE SVETILKE
ZA VSAKO SITUACIJO

WORK

CORE

SIGNATURE

Za profesionalno in
industrijsko uporabo

Zveste svetilke
za vaš vsakdan

Popolne svetilke za
najbolj zahtevne

 ogromno funkcij in
neverjetne lastnosti

 ogromno funkcij in
neverjetne lastnosti

 ogromno funkcij in
neverjetne lastnosti

 izjemna kvaliteta 		
svetlobe in izdelave

 izjemna kvaliteta 		
svetlobe in izdelave

 izjemna kvaliteta 		
svetlobe in izdelave

 močna zaščita pred
prahom in vodo

 močna zaščita pred
prahom in vodo

 močna zaščita pred
prahom in vodo

 robustne in vzdržljive

 prepričljivo razmerje
med kakovostjo
in ceno

 premium materiali

 natančna reprodukcija
barv
 velik nabor specifičnih
dodatkov že v paketu

 natančna reprodukcija
barv
 velik nabor specifičnih
dodatkov že v paketu

DELO & INDUSTRIJA

DOM & ŽIVLJENJE

ŠPORT

Obrtniško delo, delo v
različnih industrijah ...

Rekreacija, domača
opravila in vsakodnevna
uporaba ...

Bivanje in športne
aktivnosti na prostem,
fotografija ...

CORE–WORK–SIGNATURE
Ledlenser sistem dodatkov
Zahvaljujoč modularni zasnovi te serije izdelkov še nikoli ni bilo lažje izkoristiti naše široke
palete dodatkov. Naš novi Ledlenser povezovalni sistem ustvarja univerzalni vmesnik, ki
zagotavlja, da je mogoče dodatno opremo kombinirati z množico svetilk. To omogoča še bolj
vsestransko uporabo in razširitev možnosti uporabe naših svetilk.

Več tehnologij in funkcij kot
kadarkoli prej
Nikoli prej ni bilo toliko tehnologij in funkcij združenih v
novo serijo izdelkov. Sem spadajo številni novi preskoki,
kot je naša patentna tehnologija Flex Sealing. Ta omogoča
maksimalno zaščito pred prahom in vodo, hkrati pa
ohranja sposobnost ostrenja ali konstantno svetlobo brez
utripanja (na video posnetkih), visoko stopnjo svetilnosti
pa ohranja dolgo časa.
Prav tako smo pregledali nekatere naše obstoječe
tehnologije, kot je sistem magnetnega polnjenja za
enostavno, zanesljivo in hitro polnjenje. Zasnovali smo
novo tehnologijo Smart Light, s katero je mogoče popolno
in individualno programirati funkcije svetlobe.
Tehnologije, ki obstajajo že od prvih serij P in H, kot je
naš patentirani sistem naprednega ostrenja, še vedno
ostajajo del naših izdelkov, saj dokazujejo, da so izdelki
novih serij P in H, pristni izdelki Ledlenser.
In najpomembnejše: vsak uporabnik lahko najde
popolno svetilko za svoj namen med modeli
novih serij P in H.

FLEX SEALING
TECHNOLOGY

NOVA SERIJA P

LEDLENSERJEV P VEDNO
POMENI NEKAJ VRHUNSKEGA

P7R WORK

P7R CORE

1200 lm
240 m
60 h

02

04

05

10

P7R Work ima vse značilnosti P7R Core z dodatnimi funkcijami in
dodatki za profesionalno uporabo
12
10 - Zaščitni elementi na glavi in koncu svetilke
absorbirajo udarce in povečajo odpornost proti zdrsu, dodatni
sprednji pokrov ščiti lečo pred praskami
11 - Nevtralna bela svetloba z naravnim barvnim
prikazovanjem (CRI 90)
12 - Sekundarna bela luč na strani ohišja za osvetlitev od blizu
13 - Robustna polnilna postaja - primerna za vgradnjo v vozilo in
združljiva s polnilno ploščo s 5 postajami

13

Vsebina paketa: polnilna baterija, polnilna postaja, torbica za pas,
nastavljiv trak, inteligentna sponka, magnetni polnilni kabel, napajalnik
USB

VSTOPNI MODEL
1400 lm
300 m
90 h

01

ROBUSTNI MODEL

Robustne in zanesljive svetilke nove serije P ponujajo impresiven paket
funkcij v elegantnem dizajnu.
Poleg tega je serija P prva modularno zasnovana serija svetilk Ledlenser.
V različicah Core, Work in Signature je vsaka luč prilagojena različnim
potrebam za vsakdanjo uporabo, profesionalno uporabo v industriji ali za
različne aktivnosti na prostem.

10

01

02

04

05

P7R SIGNATURE
PREMIUM MODEL

01

16

14
02

04

05

09

2000 lm
330 m
90 h
03

01 –
02 –
03 –
04 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –

08

Multi-Core Optics – homogena svetloba
Advanced Focus System – brezstopenjsko ostrenje
Ekstremna zaščita pred prahom in vodo (IP68)
Flex Sealing Technology – svetilke lahko uporabljamo za kratek
čas tudi pod vodo do globine enega metra
Smart Light Technology - programiranje funkcij po meri
Constant Light – konstantna moč svetlobe
Flicker-free – brez utripanja za bolj varno uporabo strojev s hitro
frekvenco ter boljše fotografije in video posnetke
Magnetic Charge System - za brezskrbno in enostavno polnjenje
Integriran sistem za prikaz stanja baterije

Vsebina paketa: polnilna baterija, trak za nošenje, kabel
za magnetno polnjenje

18

15

P7R Signature ima vse značilnosti P7R Core z dodatnimi premium
funkcijami in obsežnejšo paleto dodatkov

17

14 - Stikalo za neposreden dostop do personaliziranih
funkcije svetlobe zahvaljujoč tehnologiji Smart Light
15 - Sekundarna rdeča lučka na strani ohišja,
npr. za vzdrževanje nočnega vida v temi
16 - Eloksirano ohišje za dodatno zaščito pred obrabo in korozijo
17 - Upodabljanje naravne barve (CRI 80)
18 - Praktična žepna sponka - služi tudi kot zaščita
Vebina paketa: polnilna baterija, usnjena torbica za pas, nastavljiv
trak, polnilni kabel za magnetno polnjenje, žepna sponka, napajalnik
USB, stenski nosilec

NOVA P SERIJA
ROBUSTNI MODELI

VSTOPNI MODELI

PREMIUM MODELI

WORK

CORE

SIGNATURE

P2R WORK

Svetilnost

110 lm

39,90 €

Šifra: 502183

CRI

80

Temp.

4300 K

P4R WORK

Svetilnost

170 lm

Drop test

2m

49,90 €

Šifra: 502184

CRI

80

Color temp.

4300 K

Drop test

2m

P2R CORE

Svetilnost

120 lm

29,90 €

Šifra: 502176

CRI

70

Color temp.

6500 K

P4R CORE

Svetilnost

200 lm

450 lm

P5R WORK

Svetilnost

480 lm

79,90 €

Šifra: 502185

CRI

70

Temp.

4000 K

P6R WORK

Svetilnost

850 lm

1200 lm

3m

109,90 €

Šifra: 502186

CRI

90

Temp.

4000 K

P7R WORK

Svetilnost

Drop test

39,90 €

CRI

70

Color temp.

6500 K

Drop test

3m

144,90 €

Šifra: 502187

CRI

90

Temp.

4000 K

Drop test

3m

Svetilnost

Svetilnost

CRI

70

Color temp.

6500 K

Svetilnost

Svetilnost

P18R WORK

Svetilnost

4500 lm

269,90 €

CRI

70

Temp.

5000 K

Šifra: 502188
Drop test

1m

Vse navedene cene so priporočene maloprodajne cene (MPC)

1m

69,90 €

CRI

70

Temp.

6500 K

Drop test

2m

89,90 €

Šifra: 502179

CRI

65

Temp.

6500 K

Drop test

2m

109,90 €

Šifra: 502181

CRI

70

Temp.

6500 K

P17R CORE

1200 lm

Drop test

Šifra: 502178

P7R CORE

1400 lm

2m

79,90 €

P6R CORE

900 lm

Drop test

Šifra: 502180

P5R CORE

500 lm

2m

Šifra: 502177

P7 CORE

Svetilnost

Drop test

Drop test

2m

P6R SIGNATURE

Svetilnost

1400 lm

CRI

80

144,90 €

Šifra: 502189

Temp.

6500 K

P7R SIGNATURE

Svetilnost

2000 lm

CRI

80

Drop test

2m

169,90 €

Šifra: 502190

Temp.

6500 K

Drop test

2m

219,90 €

Šifra: 502182

CRI

65

Temp.

6500 K

Drop test

1m

P18R
SIGNATURE

269,90 €
Šifra: 502191

Svetilnost

4500 lm

CRI

70

Temp.

6500 K

Drop test

1m

IKONE SVETLOBE

NOVA SERIJA P

LEDLENSER
SISTEM DODATKOV
Novi vmesnik Ledlenser Connecting System omogoča enostavno povezavo svetilk nove serije P in
njihove dodatne opreme s preprostim klikom. Tako se lahko svetilke spremenijo in prilagodijo za
različne situacije. Preprosto pripnite adapter na svetilko, pritrdite ustrezeno dodatno opremo in že ste
pripravljeni.

Šifra: 502256
Univerzalni adapter tipa E
Adapter je primeren za pritrjevanje svetilk na
cilindrično oblikovane površine. Svetilke se lahko
obrača v stopnjah po 45 °.
12,90 €

Pomembno: povezovalni sistem Ledlenser deluje tudi z novima serijama P in H. Dodatno opremo
lahko uporabljate z različnimi vrstami izdelkov in ob enem tudi prihranite.

Šifra: 502254
Adapter za čelado
Euroslot tipa A
Nosilec za čelado
za 30-milimetrski
Euroslot - kot
nagiba svetilke
je brezsopenjsko
nastavljiv za
optimalno osvetlitev
delovnega prostora.
6,90 €

Adapter za svetilko
Adapter za pritrjevanje - Ledlenser
connecting system
4,90 €

Šifra: 502246
GoPro Adapter tipa D
Združljiv s skoraj vsemi GoPro sistemi in
dodatki - npr. z vrtljivo sponko ali priseskom.
7,90 €

Šifra: 502253
Zaponka za pas tipa A
Zaponka za svetilko ali dodatne baterije
- svetilko lahko pri prostoročni uporabi
obračamo za 360 °. 6,90 €
Adapterji za pritjevanje so na voljo
v različnih velikostih:
Za P2R Core/Work, P4R Core/Work:
Adapter za svetilko tipa A
Šifra: 502248
Za P5R Core:
Adapter za svetilko tipa B
Šifra: 502249
Za P6R Core/Signature:
Adapter za svetilko tipa C
Šifra: 502250
Šifra: 502247
Adapter za stativ tipa D
Za stabilno pritrjevanje
na klasične vrste stativov.
9,90 €

Za P7R Core/Signature:
Adapter za svetilko tipa D
Šifra: 502251
P5R Work, P6R Work in P7R Work
imajo adapter že priložen v kompletu.

Šifra: 502255
Fleksibilni adapter tipa A
Prilagodljiv pritrdilni sistem z magnetom,
lepilnimi blazinicami in luknjo za pritrditev z vijakom.
Svetilko lahko vrtite 360 ° (vodoravno in navpično).
14,90 €

NOVA SERIJA H

VELIK PODVIG V RAZVOJU

H7R WORK

12

11

ROBUSTNI MODEL
1000 lm
250 m
60 h

Kot zaupanja vredni ponudniki svetlobe za nešteto načinov uporabe so naše
svetilke serije H nepogrešljive doma, v službi ali divjini.
Poleg številnih funkcij in tehnologij so zaščitni znaki te serije intuitivno
delovanje, močna zasnova in fantastična osvetlitev. Ko želite imeti proste
roke, boste najboljšo svetilko za šport, rekrecijo ali poklicno uporabo našli v
serijah Core, Work in Signature.

12

11

01

03

05

H7R Work ima vse značilnosti H7R Core z dodatnimi funkcijami in
dodatki za profesionalno uporabo

10

09 - Izredno močna svetilka za delo: dobro upodabljanje barv, 		
nevtralna bela svetloba
10 - Inovativni sistem za pritrditev omogoča enostavno
odstranitev in zamenjava glave svetilke in
baterije za največjo prilagodljivost (na voljo tudi s H7R Core in H7R
Signature)
11 - Zaščitni elementi nad lečo in baterijo za visoko
odpornost na vse vrste udarcev
12 - Mikrobiološko odporen material - prijeten za nošenje in enostaven
za čiščenje

05

H7R CORE

Vsebina paketa: polnilna baterija, kabel za magnetno polnjenje,
komplet za pritrditev na čelade, obroč za ostrenje svetlobe,
transparenten trak iz silikona, zaponka za pas, podaljšek.

VSTOPNI MODEL
1000 lm
250 m
65 h

04

H7R SIGNATURE

04

PREMIUM MODEL

01

03

1200 lm
260 m
65 h

05

02
01 – Advanced Focus System – brezstopenjsko ostrenje
02 – Ekstremna zaščita pred prahom in vodo (IP68)
03 – Flex Sealing Technology – svetilke lahko uporabljamo za
kratek čas tudi pod vodo do globine enega metra
04 – Intuitivno upravljanje in brezstopenjska nastavitev moči
05 Constant Light – konstantna moč svetlobe
06 – Flicker-free – brez utripanja za bolj varno uporabo strojev
s hitro frekvenco in boljše fotografije in video posnetke
07 – Magnetic Charge System - za brezskrbno in enostavno
polnjenje
08

Vsebina paketa: polnilna baterija, kabel za magnetno polnjenje.

04
15

14
01

02

05

H7R Signature ima vse značilnosti H7R Core
z dodatnimi premium funkcijami in razširjeno paleto dodatkov

CONNECTING SYSTEM
13 - Aplikacija Ledlenser Connect omogoča personalizacijo
in daljinsko upravljanje funkcij svetilke
14 - Vključena široka paleta dodatne opreme
15 - Odsevni trak za optimalno vidljivost
Vsebina paketa: 1 polnilna baterija, kabel za magnetno polnjenje,
komplet za pritrditev na čelade, GoPro adapter, adapter za čelado,
pritrdilni ježki, adapter za stativ, USB adapter, univerzalni nosilec,
podaljšek, etui.

NOVA SERIJA H
ROBUSTNI MODELI

VSTOPNI MODELI

PREMIUM MODELI

WORK

CORE

SIGNATURE

H5 CORE

Svetilnost

350 lm

H5R WORK

Svetilnost

500 lm

99,90 €

Šifra: 502194

CRI

80

Temp.

4000 K

H7R WORK

Svetilnost

3m

129,90 €

Šifra: 502195

CRI

1000 lm 90

Temp.

4000 K

H15R WORK

Svetilnost

Drop test

Drop test

3m

209,90 €

Šifra: 502196

CRI

2500 lm 90

Temp.

4000 K

Drop test

3m

54,90 €

Šifra: 502193

CRI

70

Temp.

6500 K

H5R CORE

Svetilnost

500 lm

79,90 €

Šifra: 502121

CRI

70

Temp.

6500 K

H7R CORE

Svetilnost

1000 lm

2500 lm

109,90 €

CRI

70

Temp.

6500 K

3500 lm

Drop test

1,5 m

H7R SIGNATURE

Svetilnost

1200 lm

CRI

80

159,90 €

Šifra: 502197

Temp.

6500 K

Drop test

1,5 m

169,90 €

Šifra: 502123

CRI

70

Temp.

6500 K

H19R CORE

Svetilnost

Drop test

1,5 m

Šifra: 502122

H15R CORE

Svetilnost

Drop test

1,5 m

Drop test

1,5 m

219,90 €

Šifra: 502124

CRI

70

Temp.

6500 K

Drop test

1,5 m

H19R SIGNATURE

Svetilnost

4000 lm

CRI

80

319,90 €

Šifra: 502198

Temp.

6500 K

Drop test

1,5 m

SVETLOBNA KRONA

NOVA SERIJA H

LEDLENSER
SISTEM DODATKOV
Z Ledlenser povezovalnim sistemom je tako kot s svetilkami nove serije P mogoče
povezati tudi svetilke nove serije H, da jih nadgradimo z obsežno ponudbo dodatne
opreme.

Šifra: 502256
Univerzalni adapter tipa E
Adapter je primeren za pritrjevanje svetilk
na cilindrično oblikovane površine. Svetilke
se lahko obrača v stopnjah po 45 °.
12,90 €

Glavo svetilke in akumulatorsko baterijo je mogoče hitro odstraniti in ju enostavno
povezati z ustreznim dodatki prek mehanizma za povezovanje.

Šifra: 502253
Zaponka za pas tipa A
Združljiv s skoraj vsemi GoPro sistemi in dodatki - npr. z vrtljivo sponko ali priseskom.
6,90 €

Šifra: 502246
GoPro Adapter tipa D
Združljiv s skoraj vsemi GoPro
sistemi in dodatki.
7,90 €

Šifra: 502314
Set za pritrjevanje na čelado tipa H
Stabilna in enostavna namestitev ustrezne svetilke na najrazličnejše
čelade (npr. kolesarske čelade, delovne čelade itd.). Če čelada vsebuje zračnike
(tako kot kolesarska čelada), je sistem mogoče hitro pritrditi z zapenjalnimi trakovi.
Lahko pa uporabite tudi močne lepilne blazinice. 14,90 €

Šifra: 502247
Adapter za stativ tipa D
Za stabilno pritrjevanje
na klasične vrste stativov.
9,90 €

ZAGOTAVLJAMO
KVALITETO

VEČ NA

WWW.LEDLENSER.SI
ISO CERTIFIKATI
NEMŠKI INŽENIRING
IN OBLIKOVANJE
KAKOVOST
Nemški inženiring in oblikovanje - to dejstvo pomeni najvišje
razvojne in proizvodne standarde za tehnologijo, oblikovanje,
materialov in izdelavo. Ledlenser ima več kot 100 pravic
industrijske lastnine, tako za patente kot tudi za uporabne modele.
Ponosni so, da so za svoje izdelke prejeli različne nagrade za
oblikovanje.

GARANCIJA
Ker je Ledlenser prepričan v kakovost svojih svetil, s spletno
registracijo podeljuje sedemletno garancijo za skoraj vse
izdelke. Vsi originalni izdelki Ledlenser, ki jih zajema garancija,
vključujejo kartico za registracijo izdelka. Za registracijo s
pametim telefonom preprosto preberite optično QR-kodo ali
vnesite navedeni URL v brskalnik.

VEČ O GARANCIJSKIH POGOJIH SI
PREBERITE NA WWW.LEDLENSER.SI

Ledlenser izpolnjuje zahteve standardov ISO 9001, ISO 14001
in ISO 5000; certificiral nas je TÜV Rheinland.
Nadzor kakovosti: DIN EN ISO 9001: 2015
Ledlenserjev sistematičen nadzor kakovosti zagotavlja stalno
visoko kakovost izdelkov in storitev. Jasno opredeljeni in
razumljivi procesi omogočajo, da dosledno in profesionalno
izpolnjujejo pričakovanja strank. Ledlenser izpolnjuje tudi
standardne zahteve na kitajski lokaciji.
Ravnanje z okoljem: DIN EN ISO 14001: 2015
Ledlenser je opredelil tudi notranjo okoljsko politiko in
natančne okoljske cilje. Tu je poudarek na vzpostavitvi in
uresničitvi sistema ravnanja z okoljem, da se zagotovijo nenehne izboljšave - npr. glede emisij CO₂, rabe virov in drugih
okoljskih dejavnikov.
Upravljanje z energijo: DIN EN ISO 50001: 2018
Ledlenser deluje z energetskim upravljanjem, usmerjenim v
trajnost. To vključuje ukrepe za zmanjšanje porabe energije,
kot so elektrika, plin in gorivo, pa tudi preprečevanje posebnih tveganj.

RT-TRI d.o.o.
Borovec 31, 1236 Trzin
info@rt-tri.si, www.rt-tri.si
+386 1 53 04 000

