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Floodlight Twin
L-PL-1502-DH-FL

100% 6 h  
75% 7,5 h
50% 10 h
FLASHING 20 h
Boost 14 400 lm  

  Red LED STANDBY 400 h
 mm 650 × 500 × 230

27,5 kg 

2 × [24 × Samsung™ 3535 LED]
13 000 lm / Pb accu 12V 35000 mAh / 6 h
14 400 lm - Boost

Portable floodlight  with dual heads for double the output
Przenośny system oświetleniowy o dużej mocy z dwoma głowicami

13000-14400    
 LUMENS 

00001

100-240 V AC  100% 7 h

100m

Battery Life Indicator

IP66

Spot Beam

Flood Beam

PL
Przenośny system oświetleniowy z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym, 
uniezależniający użytkowników od zewnętrznych źródeł zasilania. Szerokie pole 
światła pozwala wykorzystać ten system do oświetlenia miejsc zdarzeń i akcji. 
Duża siła światła (nawet do 7200 lm z jednej głowicy przy zasięgu do 100m), 
możliwość pracy w dwóch płaszczyznach (poziom, pion), długi czas pracy oraz 
możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych (najaśnica jest wodoodporna 
– IP66). Całość umieszczona jest w wytrzymałej walizce, odpornej na wstrząsy i 
uderzenia, wyposażonej w kółka i 2 uchwyty, dzięki czemu jest niezwykle komfor-
towa w transporcie. W zestawie oprócz kabla zasilającego i dwóch standardowych 
masztów znajdują się po 3 filtry dla każdej głowicy – biały rozpraszający, pomarań-
czowy i czerwony. 

Mast Height Adjustment

Możliwość regulacji wysokości 
masztów

EN
The duo head, rechargeable mobile floodlight “Twin” delivers double the lumens, 
quickly illuminating large working areas and accident scenes without the 
time-consuming deployment of generators and cables. Each head provides up to 
7200 lms with a range of 100 meters. Use the adjustable masts and swivel func-
tions  to direct the light to separate locations or concentrate both heads on one 
spot.  Each head has its own switch and power setting to customize the light output 
to  meet every unique challenge A water-resistant rating of IP66 gives confidence  
in all weather conditions. An impact-resistant case protects both heads and also  
conveniently contains the charging cable, masts and 2 white, 2 orange and 2 red  
diffusers. With its compact profile, built in wheels and 2 comfortable handles, the  
Twin takes little room in the vehicle and deploys effortlessly.  
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Switch on Each Head to Instantly 
Customized Light Output

Włącznik przy głowicy
 – łatwość dostępu i zmiany trybów

Durable Wheels 
for Effortless and Rapid Deployment

Wytrzymałe kółka
ułatwiające transport walizki

Protected in Tough and Durable Case 
for Trouble-Free Transport

Wytrzymała i kompaktowa walizka 
zabezpiecza cały zestaw, wygodna w 
transporcie

Protective Shock-absorbing Foam Secures Elements
Wypełnienie pianką amortyzujące wstrząsy

Equipped with Battery Charge 
Level Indicator

Wskaźnik poziomu naładowa-
nia akumulatorów

Retractable Handle 
for Easy Handling and Storage

Wyciągana rączka
dla wygodnego transportu

Multiple Mast Mounting Ports 
× 2 for Vertical and

Horizontal Placement

Uchwyty mocujące maszty
 – 2 pary do mocowania 

w pionie i poziomie

Diffusor
Diffusors Included
Zestaw zawiera dyfuzory

Red × 2

Orange × 2

Flood white × 2

 Optional Head 
                         Opcjonalna głowica 
                          L-PL-1504-HEAD-PL
                            

 Optional 3m Mast 
                         Opcjonalny maszt (3m) 
                          L-PL-1502-DH-FL-KPL
                            


