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Satsa på en lampa för allt du vill göra
utomhus i vinter
Årets mörkaste månader är här. För den som inte bara tänker tillbringa de
kommande månaderna i stugvärmen utan vill ut i skidspåren, fortsätta löpträna,
ta cykeln till jobbet krävs en flexibel pannlampa med utmanande bra ljus. Petzl
Ultra är en sådan lampa. Flexibel, ljusstark och pålitlig ger den perfekt ljus för de
flesta aktiviteter du planerar. Smarta tillbehör gör att den sitter som en smäck
också på cykelstyret eller en hjälm.
Petzl Ultra - för dig som älskar att vara ute. Petzl Ultra är en favorit hos
kräsna multisportare, orienterare, jägare och skidåkare.Det är en oerhört

kraftfull lampa som är designad för uthållighetssporter och aktiviteter i tuffa
miljöer. Lampans höga ljusprestanda tillsammans med smarta tillbehör gör
den till ett perfekt val för vinterns alla fartfyllda aktiviteter utomhus.
Ha den som en vanlig pannlampa, fäst den på cykelhjälmen eller
skoterhjälmen. Smarta tillbehör gör att Petzl Ultra till mer än en traditionell
pannlampa. Hjälmfästen gör att den sitter perfekt på både cykelhjälmen eller
skoterhjälmen. Samma ljusstarka lampa fungerar också perfekt som
cykellampa. Montera enkelt fast lampa och batterihållare och glöm alla
trilskande cykellampor som aldrig fungerar när de behövs som mest.
FAKTA Petzl Ultra och Petzl Ultra Belt
Lampan finns i två versioner – Petzl Ultra och Petzl Ultra Belt. Det som skiljer
dem åt är batterikapaciteten och placeringen av batteriet. Petzl Ultra har ett
laddningsbart 2000 mAh Li-Ion batteri som fixeras baktill i nacken. Petzl
Ultra Belt har dubbelt så stor batterikapacitet. Batteriet kan läggas i
ryggsäcken eller i jackfickan. Smarta lösningar och genomtänkt design gör
Petzl Ultra till en lättviktare på huvudet. Lampan väger bara 230 gram.
Snabbfakta Ultra och Ultra Belt
• Ljuskälla 6 Super-LED.
• Effekt 350 lumen.
• Räckvidd 120 meter.
• Brinntid i maxläge Ultra 1 timma och 30 minuter. Ultra Belt 3 timmar och
15 minuter.
• Uppladdningsbart Li-ion batteri. Ultra 2000 mAh, Ultra Belt 4000 mAh.
• Tre ljusstyrkor max, normal, ekonomi som justeras intuitivt.
• 3 års garanti.
Generalgent för Petzl i Sverige är C2 Vertical Safety.

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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