
Přehled sortimentu
dílenských svítilen servind.com



Dílenská svítilna Milwaukee

Objednací číslo: 4933478869

• Osvětlení s vysokým rozlišením  
až 550 lumenů

• až 5 hodin provozu na akumulátoru  
USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah

• s magnetem
• otáčení hlavy o 220 °C
• třída ochrany IP52 ponoření  

do vody až 2 metry
• nabíjení pomocí kabelu USB-C

Dílenská svítilna Irimo
Objednací číslo: L-SLIM-1

• COB LED 50-400 lumenů (hlavní) 
• SMD LED 70 lumenů (bodové)
• sklopná konstrukce 
• 3,7 V 2000 mAh Lithium
• Micro USB nabíjecí kabel 
• provozní doba cca 8 hod

Kapesní svítilna Irimo

Objednací číslo: L-PEN-1

• 6 x SMD-LED 150 lumenů 
(hlavní)

• SMD-LED 70 lumenů (bodová)
• 3,7 V 600 mAh Lithium
• USB nabíjecí kabel
• provozní doba cca 3,5 hod

Podvozková svítilna Milwaukee

Objednací číslo: 4933478868

• Osvětlení s vysokým rozlišením až 1 200 lumenů
• až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4.0 Ah
• dvojité klouby se lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle
• odolná proti nárazu
• s magnetem

Dílenská svítilna Irimo
Objednací číslo: L-COMP-1

• COB LED 80-600 lumenů 
(hlavní) 

• SMD LED 100 lumenů  
(bodové)

• nastavení intenzity světla
• odolná proti nárazu  

a kapalinám IP54 
• s magnetem 
• 3,7V 2000 mAh lihtium
• provozní doba cca 6 hodin
• Micro USB nabíjecí kabel

Svítilna pod kapotu Milwaukee

Objednací číslo: 4933459432

• Dvě nastavení světelného výkonu  
s 1350 a 600 lumeny

• akumulátor M12™ 4.0 Ah poskytuje  
4 hodiny doby chodu při vysokém  
a 8 hodin doby chodu při nízkém nastavení

• montážní háčky se roztáhnou  
do šířky 119 cm - 196 cm

• třída ochrany IP54

Stojanová lampa 3000 L GYS
Objednací číslo: GY059979

• 35W COB LED
• 3000 lumenů
• napájecí kabel 2 m 
• třída ochrany IP44
• nastavitelná výška až 1,5 m

Posviťte si pořádně na svou práci pomocí dílenských svítilen Milwaukee, Irimo a 
GYS. Více informací na našich nových webových stránkách www.servind.com.

Kontakt: SERVIND s.r.o., Ke Kopanině 488, Tuchoměřice
Zákaznické centrum Čechy: tel.: 220 400 490, e-mail: objednavky@servind.com
Zákaznické centrum Morava: tel.: 545 544 840, e-mail: brno@servind.com

Více informací na našich 
nových webových stránkách 
www.servind.com


