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Utmana dig själv och höstmörkret med en
ny smart pannlampa från Petzl
Petzl Nao är en ny smart pannlampa som är utvecklad för att ge träningsvilliga
skidåkare, löpare och multisportare maximal frihet. Den innovativa och
mångsidiga lampan är både en traditionell lampa med konstant ljus och
samtidigt - en revolutionerande ny lampa med en helt ny ljusteknik- reactive
lighting- som anpassar ljusflödet efter dina behov.
Lika bra på tävling som på långa sköna träningspass. Nya Petzl Nao är en
teknologisk fullträff som anpassar ljusflöde, ljusstyrka och räckvidd efter dig
och dina behov.Två starka LED-dioder står för lampans kraftfulla ljus. På
lampan sitter en ljussensor som styr ljusflödet och levererar det ljus man är i
behov av beroende på aktivitet och omgivande mörker – från 7 lumen till
355 lumen.
Traditionell och revolutionerande på en och samma gång. Petzl Nao kan
användas som en traditionell pannlampa med konstant ljus eller med den nya
ljustekniken Reactive Lighting. Med den nya tekniken förlänger man lampans
batteritid med cirka det tredubbla och slipper att bli bländad eller mista sitt
mörkerseende när man lyser med lampan mot något närliggande föremål.
Petzl Nao är en intelligent pannlampa som anpassar sig efter det behov du
har av ljus. När du riktar lampan långt bort levererar Nao full styrka
ljusmässigt. När lampans sensor riktas mot något mer närstående anpassar
sig Nao till det ljus som krävs i den situation du är i.
Se Petzl Nao in action (video).
Generalagent för Petzl i Sverige är C2 Vertical Safety.

FAKTA Petzl Nao
Ny smart och prisvärd pannlampa som lyser med konstant ljus
eller automatiskt anpassar ljus, räckvidd och räckvidd efter ditt
behov. Lampan har fyra ljuslägen: Reactive Lighting – ljusläget där lampan
anpassar sig efter ditt ljusbehov och Constant Lighting - två ljuslägen med
konstant ljus.
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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 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 1 695:Tillbehör till Nao är förlängningssladd och extra batteri.
Förlängningssladd för att i första hand skydda batteriet mot kyla.
Konstruktion för placering av batteriet nära kroppens värme.
Förlängningssladd ca-pris 279:-. Extra batteri ca-pris 550:-

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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