
SC
AN

GR
IP

.C
O

M

  SCANGRIP A/S     Rytterhaven 9     DK-5700 Svendborg      Tel. +45 6320 6320       scangrip@scangrip.com

NOVA 10 CAS

NOVA 10 CAS3
PATENT PROTECTED

warranty
years

EU DESIGN PATENT
No. 5597010

NOVA 10 CAS

03.6131 03.613403.6102

Light control app

Den kraftige og robuste NOVA 10 CAS med den seneste COB LED-teknologi yder op til 10000 
lumen og er dermed en allround arbejdslampe til den krævende professionelle håndværker.

Som en unik feature er NOVA 10 CAS kompatibel med METABO/CAS 12V - 18V batterierne og 
samtidig kan SCANGRIP STRØMFORSYNINGEN tilsluttes direkte, så man har ubegrænsede 
muligheder for lys. NOVA 10 CAS er også udstyret med et indbygget reservebatteri, der sikrer 
1 times ekstra lys med 1000 lumen.

Med den brugervenlige BLUETOOTH-styring får du en praktisk mulighed for at tænde og slukke 
samt styre op til fire arbejdslamper med din mobilenhed. Den indbyggede lysdæmperfunktion 
gør det muligt at indstille lysstyrken på 5 forskellige trin. Denne funktion sparer tid til manuel 
betjening og øger effektiviteten  i det daglige.

Effektiv COB LED arbejdslampe med 10000 lumen til CAS batterisystemet

Lampen er forsynet med en indbygget powerbank og 
et display, der viser batterikapaciteten og niveauet for 
lysstyrken.

NOVA 10 CAS er ekstremt robust og vandtæt (IP65). 
Med det integrerede bærehåndtag og den fleksible 
støttefod er det nemt at have arbejdslampen med sig 
rundt og montere den på SCANGRIP TRIPOD-Stativet. 
Arbejdslampen leveres med en aftagelig diffuser, der 
giver et blødt lys uden hårde skygger.

Vare nr. 03.6102

Højtydende COB LED
165 lm/W
1600-16000 lux@0,5m
10000 lm@100% / 7500 lm@75% / 5000 lm@50% / 
2500 lm@25% / 1000 lm@10%
Driftstid: 0,5-5,5 t @12 V 4,0 Ah batteri,  
1.25-12 t @18 V 5,2 Ah batteri, Backup: 1 t @1000 lm
IK07
IP65, IP54 med batteridæksel
3,72 kg
304x292x131 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER Produktvarianter:

CAS BATTERI 
12V 4.0 Ah 
Vare nr. 03.6120

CAS BATTERI 
18V 5.2 Ah 
Vare nr. 03.6121

CAS OPLADER 
Vare nr. 03.6122

SCANGRIP STRØMFORSYNING 
Vare nr. 03.6123

EKSTRA TILBEHØR

Konvertér din NOVA 10 CAS  
lampe til en kabelmodel med 
SCANGRIP STRØMFORSYNINGEN


