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Maximal frihet med nya Petzl Nao –
pannlampan som anpassar sig efter dig
och levererar bästa ljuset i alla lägen.
Öka din frihet med en ny smartare pannlampa. Petzl NAO använder en ny
teknologi som har förmåga att automatiskt anpassa ljusstyrka, ljusbild och
räckvidd efter dina behov. Nöj dig inte med mindre, maximera din frihet med nytt
smart ljus från Petzl.
Petzls nya pannlampa erbjuder något helt nytt – perfekt ljus i alla lägen. Med
Petzl Nao behöver du inte själv ändra ljusstyrka, ljusbild eller räckviddnär du
går från en aktivitet till en annan. Petzl NAO klarar att automatiskt ändra
pannlampans ljusflöde och anpassa till dina behov.
Nya Petzl NAO använder ljusstyrkan intelligent. Det krävs olika ljus för att se
riktigt bra på långt håll, för att snabbt och säkert förflytta sig i olika miljöer
och för att studera något på nära håll. Genom att automatiskt växla mellan
olika ljuslägen ger Petzl Nao rätt ljus vid varje tillfälle. Förutom två starka
LED-dioder har lampan en sensor som är placerad ovanför dioderna. Sensorn
läser av, mäter och analyserar ljusförhållandena. Informationen använder
lampan för att hitta och leverera optimal ljusstyrka och ljusbild beroende på
vad du gör.
När du springer eller förflyttar dig snabbt anpassar sig lampan och du får en
bred ljusstråle som ger sikt åt sidan och tillräckligt med ljus framåt för att
upptäcka hinder i din väg. Om du riktar lampan framför fötterna eller vill
titta på något på riktigt nära håll, bländar lampan ner, ljuset är medelstarkt
och du har bra sikt också runt omkring dig. Behöver du få syn på något på
avstånd anpassas lampans ljus efter det. Ljuset ökar i styrka och du får en
fokuserad ljuskägla med lång räckvidd.

Se videon här som presenterar Petzl Nao.
Petzl Nao kan om du vill även användas som en traditionell pannlampa med
konstant ljus. Lampan har två konstanta ljuslägen att välja mellan.
Generalagent för Petzl i Sverige är C2 Vertical Safety.
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Ny smart pannlampa med automatisk anpassning till dina behov.
Lampan har fyra ljuslägen: Reactive lighting – två ljuslägen där
lampan anpassar sig efter ditt ljusbehov och Constant Lighting två ljuslägen med konstant ljus.
Ljuskälla 2 Super-LED, en med vidvinkellins, en med fokuserad
lins för länge avstånd.
I reactive lighting-läge styr en sensor som automatiskt mäter
ändrade ljusförhållanden. Sensorn är kopplad till en
microprocessor som analyserar och styr dioderna som ökar eller
minskar ljusflöde och väljer rätt ljusbild.
Effekt ljusläge Reactive Lighting, två ljuslägen från 7 lumen till
355 lumen, Constant Lighting ljusläge 1: 315 lumen, ljusläge 2:
88 lumen
Vikt 187 gram.
Räckvidd 108-9 meter.
Brinntid Reactive Lighting-läge; mellan cirka 4 timmar och 30
minuter till cirka 8 timmar. Constant Lighting-läge: 1, 1 timma
och 20 minuter. Ljusläge 2, 8 timmar.
Uppladdningsbart Li-ion batteri. 3,7 V 2300 mAh. Laddas enkelt
med USB kabel.
3 års garanti.
Rekommenderat ca-pris 1695:Finns att köpa i butik från augusti månad 2012.

C2 Vertical Safety är generalagent i Sverige för världsledande varumärken
som Petzl, Beal, La Sportiva, Inova och Bollé Safety som erbjuder fallskydd,
klätterutrustning och personligt ljus till krävande specialister. C2 Vertical
Safety erbjuder även utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög höjd
eller i trånga utrymmen i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 står
för Climbing Competence.
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