POWERED BY

LITHIUM-ION ™

C12 PP /0

M12

Art. nr. 4933 4165 60

M12 compactlader
Kenmerken
Handige power port voor mobiele apparatuur
■ 12 V DC & USB poorten, geschikt voor een grote variëteit aan
laadsnoeren
■ Laadconditie LED toont de actuele laadstand van de aangesloten
apparatuur
■ Overbelastingsbeveiliging voor optimale bescherming van
zowel lader als accu tegen overmatige belasting
■

NIEUW
Volt (DC)
Afmetingen

12 V
125 x 53 x 58 mm

Standaard toebehoren
Geleverd zonder accu en zonder lader

C12 JSR /0

M12

Art. nr. 4933 4163 65

M12 compactradio met MP3 aansluiting
Kenmerken
Geavanceerde tuner voor optimale ontvangst en helderheid
■ Weerbestendig compartiment voor MP3 speler
■ Werkt zowel op netvoeding als op M12 accu
■ Werkduur 8 uur per accu-lading
■ Weerbestendige aluminium speakers voor een rijk en vol geluid
■ Digitale display tuner voor nauwkeurige signaalselectie
■ Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
■ Gewicht slechts 1,8 kg
■

NIEUW
Volt (DC)
Volt (AC)
Afmetingen
Gewicht (alléén radio)

122 V
220
20 – 240 V
267 x 102 x 178 mm
1,8 kg

Standaard toebehoren
220 – 240 V adapter, 3,5 plug voor aansluiting van bijvoorbeeld iPods, geleverd zonder accu en zonder lader

C12-28 DCR /0

Art. nr. 4933 4163 45

Compactradio met MP3 aansluiting
Kenmerken
Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid
en signaalhelderheid
■ Topkwaliteit speakers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
■ Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere
audioapparatuur
■ Gevoed door M12, M14, M18, M28, V18 of V28 accu’s of via een AC poort
■ Schokbestendig ABS polymeer en stalen constructie, optimale
bescherming tegen weersinvloeden en bij vallen of stoten
Volt (DC)
12 – 28 V
■ Equalizer en 10 voorkeuzezenders
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 accu’s
■

Standaard toebehoren
Geleverd zonder accu en zonder lader

C12 LTGE /0

Volt (AC)
Afmetingen

220 – 240 V
495 x 241 x 279 mm

M12

Art. nr. 4933 4169 77

M12 snoerloos laser thermometerpistool
Kenmerken
Optische verhouding 40:1
Hoge nauwkeurigheidsmetingen
Temperatuurbereik van – 40 ºC tot + 800 ºC
Eenvoudige bediening
Op-maat gemaakt voor elektriciens
Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
■ Contrastrijke zwart / wit display
■ Alarm
■ Min. / Max. weergave
■ Gebruiksconfiguratie voor instellen van hoge en lage herhalingschecks
■
■
■
■
■
■

NIEUW
Temperatuurbereik
Basisnauwkeurigheid
Stralingsvermogen
Resolutie display

– 40 °C tot + 800°C
00°C
1,5 %
0,1 tot 1,0
0,1c

Standaard toebehoren
Thermokoppel (type K), transportkoffer. Geleverd zonder accu’s en zonder lader
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