
Spies Hecker – simply closer.

LED budiž světlo!

Q-LITE VÝKONNÁ LAMPA 
S DENNÍM SVĚTLEM 



VYTVOŘTE OPTIMÁLNÍ SVĚTELNÉ 
PODMÍNKY KDYKOLI A KDEKOLIV. 
Ať už provádíte odhady poškození, porovnáváte barvu vozu se vzorky nebo kontrolujete čerstvě 
lakovaný povrch, zda neobsahuje nečistoty, dokonalé osvětlení je pro správnost všech těchto 
kroků zásadní.

Naše bezdrátová lampa s denním světlem Q-Lite pomáhá 

profesionálům v oblasti lakování vybrat ten správný odstín 

barvy. Vylepšený optický systém s 15 vysoce výkonnými LED 

diodami umožňuje lakovnám nastavit úrovně intenzity světla v 

několika stupních, takže je možné přesně porovnávat světlé a 

velmi tmavé metalické barvy. Kromě toho, že nabízí jasné denní 

světlo, srovnatelné s poledním světlem, poskytuje lampa Q-Lite 

také teplé večerní světlo. 

Nejnovější generace lampy s denním svícením Q-Lite vyzařuje 

nejen jasnější světlo, ale je také odolnější. S nově integrovanou 

ochranou proti pádu jsou drobná poškození minulostí. Díky 

nejnovějšímu energeticky úspornému LED osvětlení a 

vylepšené technologii baterií je naše denní světlo Q-Lite 

připraveno k použití doslova po celý den.

TECHNICKÉ INFOFRMACE: 

Specifikace svítidla

Provozní napětí 17 – 20 V DC

Provozní proud (proces nabíjení) 0,69A

Výkon na výstupu nabíjení 13 W

Doba nabíjení max. 3 – 4 h

Typ ochrany IP20

Třída ochrany III (SELV)

Rozměry ca. 248 mm x 75 mm x 103 mm

Váha (bez baterie) 273 g

Specifikace baterie

Typ Ni-MH

Napětí 9,6 V

Kapacita min. 1900 mAH

Rozměry 101 mm x 29,5 mm x 29,5 mm

Váha 223 g

•  Vylepšený optický systém: Nové vysoce 
výkonné LED diody vytváří světlo podobné 
dennímu světlu (LED s optikou 3x5)

• Vylepšená ochrana proti pádu: dodatečné 
pogumování a zvýšená stabilita ještě více 
znesnadňují sklouznutí z vozidla

•  Vylepšená je ochrana proti neúmyslnému 
uvedení do provozu díky přepracovanému 
tlačítku

•  Přidaný indikátor poskytuje lepší přehled o 
nabíjení 

• Nová barevná kombinace krytu
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