
Republica
Bohemia

přístroje Acti 9

K nákupu vybraných produktů 
řad Acti 9 a Thorsman získáte:

nad 2 900 Kč šumivý Bohemia Sekt 0,75 l
nad 5 800 Kč lahodnou Republicu 0,5 l

•
•

pracovní světla Thorsman 

100
L E T

Akce probíhá od října 2018 do vyprodání zásob.
Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
Akce se vztahuje jen na jednorázový nákup produktů řady Acti 9 
a pracovních světel řady Thorsman v cenách bez DPH, který je 
realizován za standardních obchodních podmínek.
Vyobrazené produkty jsou informativní.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.
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Obrázek Typ Popis Obj. číslo

Ruční světlo LED Mini 1.3, 
160 lm

Do kapsy, Li-ion baterie, až 5 h svícení, výkonná 
technologie LED COB poskytuje silné a rovnoměrné 
osvětlení (nová technologie Chips on Board), životnost 
50 000 h, chytré způsoby uchycení (magnet, háček, 
na opasek), hmotnost jen 112 g.

IMT33093

Pracovní čelovka LED 2 W, 
100 / 200 lm

Li-pol baterie, až 6 h svícení, 2 úrovně osvětlení, 
technologie LED COB, životnost 50 000 h, prachotěsná 
a voděodolná, IP65, bezdotykové ovládání pouhým 
mávnutím (např. v pracovních rukavicích), širokoúhle 
osvětlí celý pracovní prostor, popruh pro hlavu i přilbu, 
hmotnost jen 120 g.

IMT33113

Nabíjecí pracovní světlo 
17R LED, 
750 / 1 500 lm

17 W, Li-ion baterie, i autonabíječka, až 3 h svícení, 
2 úrovně osvětlení, technologie LED SMD, neoslňuje 
- čelní difuzor rozptyluje světlo, barevná teplota 4 000 K, 
CRI: Ra>80, životnost 50 000 h, krytí IP54 / IK07, 
pogumovaný nárazuvzdorný rám, gumový závěsný 
popruh, nastavitelná konzola pro různé polohy, teplotní 
odolnost -10 až +40 °C.

IMT33133

Pracovní světlo LED 18 W, 
1 500 lm

Výkonná technologie LED SMD, neoslňuje - čelní 
difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo, barevná 
teplota 4 500 K pro věrné podání barev, CRI: Ra>80, 
životnost 50 000 hodin, krytí IP54 / IK07, pogumovaný 
nárazuvzdorný rám, gumový závěsný popruh, 
nastavitelná konzola pro různé polohy, podsvícený 
vypínač, teplotní odolnost -25 až +40 °C, energetická 
třída A+.
Pro světla 30 a 50 W: až dvě zásuvky 3 600 W na zadní 
straně šasí, pro připojení dalších přístrojů nebo propojení 
světel vzájemně, gumový kabel až 3 m.

IMT33094

Pracovní světlo LED 30 W, 
2 850 lm, 
1 zásuvka na krytu vzadu

IMT33099

Pracovní světlo LED 50 W, 
4 000 lm, 
2 zásuvky na krytu vzadu

IMT33106

Stativ Nastavitelný do výšky 3,1 m, super stabilní, skládací, 
práškově lakovaný povrch. IMT33114

Konzola Umožní upevnit na stativ až dvě světla. IMT33115

Pracovní světla Thorsman
LED technologie, atraktivní design, robustnost, kvalita, 
praktické vychytávky

www.schneider-electric.cz


