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AREA 10 CAS

EU DESIGN PATENT
No. 7180187

3
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warranty
years

AREA 10 CAS

03.6132 03.613503.6103

Light control appHøjtydende 360°-arbejdslampe med udskiftelig batteripakke

Højtydende COB LED

189 lm/W

300-30000 lux@0,5m

360°: 10000 lm @ 100 % / 7500 lm @ 75 % /  
5000 lm @ 50 % / 2500 lm @ 25 % / 1000 lm @ 10 %

180°: 5000 lm @ 100 % / 3750 lm @ 75 % /  
2500 lm @ 50 % / 1250 lm @ 25 % / 500 lm @ 10 %

Driftstid: 0,5-10h @12 V 4,0 Ah batteri,  
1-22 h @18 V 5,2 Ah batteri, Backup: 50 min @1000 lm

-10° til +40° C

IK07

IP65, IP54 med batteridæksel

3,7 kg 
395x200x212 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

AREA 10 CAS giver et diffust, ensartet, blændfrit arbejdslys på op til 10.000 lumen og er 
ideel til den professionelle håndværker, der har brug for kraftig og effektiv oplysning af 
hele rummet for at kunne foretage reparationer, maler- eller byggearbejder.

Med det kompakte design med bærehåndtager den ekstremt handy og nem at flytte rundt 
med. Vælg mellem 360- eller 180-graders belysning afhængig af arbejdsopgaven. Den ind-
byggede lysdæmperfunktion gør det muligt at indstille lysstyrken på 5 forskellige trin.

Som en unik feature er AREA 10 CAS kompatibel med METABO/CAS 12V - 18V batterierne 
og samtidig kan SCANGRIP STRØMFORSYNINGEN tilsluttes direkte, så man har 
ubegrænsede muligheder for lys. AREA 10 CAS er også udstyret med et indbygget 
reservebatteri, der sikrer 50 minutters ekstra lys med 1000 lumen.

Med den indbyggede BLUETOOTH-styring er det muligt at tænde og slukke arbejds-
lampen, samt justere lysstyrken via en mobilenhed og således øge effektiviteten i det 
daglige, da man undgår tid til manuel betjening.

Med det kompakte design og den lave vægt er AREA 10 CAS særdeles mobil og nem 
at have med sig rundt. Den leveres også med krog, der giver fleksible muligheder for 
ophængning og den kan monteres direkte på SCANGRIP TRIPOD-stativet. Støv og 
vandtæt, IP65, og leveret med indbygget powerbank med USB-tilslutning for 
opladning af mobile enheder.

360º

180º

Vælg mellem 360° 
eller 180-graders 
belysning 

Mobil

AREA 10 CAS
Vare nr. 03.6103

Konverter din AREA 10 CAS 
lampe til en kabelmodel 
med SCANGRIP STRØM- 
FORSYNINGEN

CAS BATTERI 
12V 4.0 Ah 
Vare nr. 03.6120

CAS BATTERI 
18V 5.2 Ah 
Vare nr. 03.6121

CAS CHARGER 
Vare nr. 03.6122

SCANGRIP STRØMFORSYNING 
Vare nr. 03.6123

EKSTRA TILBEHØR

Produktvarianter:


