
Zintegrowany 
system oświetlenia 
ze światłem ciepłym

Regulacja docisku, 
uniwersalny rozmiar

Możliwość jednoręczne-
go podniesienia przyłbicy 
i zablokowania w skraj-
nych położeniach

Możliwość regulacji 
odległości przyłbicy 
od twarzy w osi 
poziomej

Zabezpieczenie 
czoła i potylicy 
(w formie gąbek) 
przed odparzeniami

Produkt do wielorazowego 
użytku (łatwa dezynfekcja 
osłony i latarki)
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DOSTĘPNE ZINTEGROWANE OŚWIETLENIE

Idealne oświetlenie do długotrwałej pracy. 
Rebel to ważąca jedynie 34 gramy  latarka 
z wbudowanym akumulatorem. Urządzenie 
świetnie sprawdza się w pracach wymagających 
minimalnego obciążenia, nie utrudnia ruchów 
głową i zajmuje niewiele miejsca na osłonie twarzy. 
W latarce umieszczono aż 3 rodzaje diod oddając 
użytkownikowi możliwość decydowania o sposobie 
oświetlenia miejsca pracy. Światło ciepłe redukuje 
zmęczenie wzroku, a zimne umożliwia mocniejszą 
iluminację. Rebel świeci także na czerwono 
i sprawdzi się jako oznakowanie użytkownika 
w miejscach publicznych. 

5.3
Rebel

OSŁONĘ TWARZY 
ZE ZINTEGROWANYM OŚWIETLENIEM MIEJSCA PRACY
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PHL0031FM
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Mała waga kompletu Wysoki komfort 
noszenia – nie męczy 
głowy, nie obciera skóry

400
 LUMENÓW 33 m 2 h pracy Akumulator 

Li-ion 600 mAh
MicroUSB
ładowanie

300 90
 LUMENÓW CRI 123 m 2 h 30 min 

pracy
Akumulator 

 Li-poly 3.7V 800 mAh / 
/ 3 x 1.5V AAA

MicroUSB
ładowanieIP64

Latarka Sunscan 5.3 oferuje pracę w kilku trybach 
– zarówno światła ciepłego, jak i zimnego. Wysoki 
współczynnik CRI pozwala na rzeczywiste odwzoro-
wanie kolorów ułatwiając tym samym pracę zarówno 
w diagnostyce, jak i w codziennych warunkach. 
Ten rodzaj światła idealnie nadaje się do  rozróżniania 
kolorów przewodów w dużych wiązkach sygnałowych. 
Regulowalny strumień światła pozwala na płynne 
skupianie i rozpraszanie wiązki czyniąc ją idealnym 
do pracy w zasięgu rąk oraz na większe odległości. 
W urządzeniu zastosowano system podwójnego 
zasilania. Możemy do tego użyć równie dobrze 
dołączonego do zestawu akumulatora, jak i baterii. 
Sunscan 5.3 gwarantuje do 20 godzin pracy na jednym 
naładowaniu akumulatora. Korpus urządzenia 
wykonano ze wzmocnionego tworzywa zabezpieczają-
cego przed upadkami z 2 metrów oraz gwarantujące-
go pyłoszczelność i wodoodporność, co potwierdza 
certyfikat IP64.

Przedstawiamy pierwszą na rynku 

Mała waga całego zestawu

Równomierne rozłożenie obciążenia

Dodatkowe wkładki chroniące przed obtarciami

Regulacja rozmiaru, odległości osłony od twarzy, 
możliwe noszenie z okularami korekcyjnymi

Lampy czołowe ze światłem ciepłym niepowodującym zmęczenia wzroku

Lampa czołowa CRI (color rendering index) 
do użytku w celach diagnostycznych przez 

służby ratownicze; CRI >90% ułatwia 
identyfikację kolorów płynów ustrojowych 

oraz skóry

Prosta dezynfekcja całego zestawu przy pomocy roztworu alkoholu (>70%)

Produkt do wielorazowego użytku

Koszt zestawu AHL0061FM zwraca się 
po 8 dniach użytkowania, PHL0031FM po 
11 dniach użytkowania w porównaniu do 

użytkowania codziennych zestawów 
jednorazowych

BEZPIECZEŃSTWO KOMFORT EKONOMIA

Produkt zgodny z wymaganiami 
normy PN-EN 166


