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ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Ο φωτισμός εργασίας του μέλλοντος

Οι εκλεπτυσμένοι φακοί και προβολείς SCANGRIP είναι πρωτοποριακού σχεδιασμού 

και κατασκευάζονται για τον πραγματικό επαγγελματία που χρειάζεται το καλύτερο 

εργαλείο που μπορεί να βρει για να εργαστεί αποτελεσματικά. Η πλήρης σειρά 

προϊόντων καλύπτει όλων των ειδών τις επαγγελματικές απαιτήσεις φωτισμού με 

υψηλή ποιότητα. Αυτές οι λύσεις φωτισμού είναι σχεδιασμένες για επαγγελματική 

χρήση και κατασκευασμένες για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η χρήση της τελευταίας τεχνολογίας για την υψηλότερη απόδοση

Η SCANGRIP διαρκώς μεταθέτει τα όρια του φωτισμού LED και της τεχνολογίας 

στις μπαταρίες, δημιουργώντας νέους φακούς εργασίας. Αναζητούμε διαρκώς αυτή 

την επιπλέον φωτεινότητα, τον επιπλέον χρόνο αυτονομίας, τις πινελιές που θα 

διαφοροποιούν πάντοτε τα μοντέλα SCANGRIP από τα υπόλοιπα. Δεσμευόμαστε να σας 

παρέχουμε μόνο τα καλύτερα προϊόντα για μέγιστες αποδόσεις.

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
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Σχεδιασμένα από εμάς. Κατασκευασμένα από εμάς.

ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εντυπωσιακή διάρκεια ζωής και λειτουργικό design

Στην SCANGRIP είμαστε αφιερωμένοι στον σχεδιασμό και την αίσθηση των προϊόντων μας. 

Αυτό, σε συνδυασμό με την επιθυμία μας για διαρκή βελτίωση και νεωτερισμό δημιουργούν 

πρόσφορο έδαφος για νέα σχέδια. Επιθυμούμε να σας προσφέρουμε τα καλύτερα εργαλεία 

φωτισμού.

Οι επαγγελματικοί φακοί και προβολείς SCANGRIP έχουν εντυπωσιακή διάρκεια ζωής και 

είναι κατασκευασμένοι για να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά. ‘Ολες οι σειρές μας είναι 

στιβαρές και αντέχουν σε χρήση μέσα σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Περιβάλλον 

που θέτει σε δοκιμασία τόσο τον τεχνικό όσο και τα εργαλεία του. Σκόνη, λάδια, γράσα, 

υγρασία, χτυπήματα, πτώσεις : οι φακοί μας διαθέτουν προστασία υψηλού IP για να 

αντέχουν σε χρήση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

Διευρυμένη εγγύηση

Κάθε φακός ή προβολέας SCANGRIP κατασκευάζεται στα εργοστάσιά μας και υπόκειται 

σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Τα φωτιστικά μας καλύπτουν τα πλέον απαιτητικά 

πρότυπα υψηλής ποιότητας και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι τόσο καλά που 

προσφέρουμε διευρυμένη εγγύηση. ‘Ολα τα μοντέλα SCANGRIP καλύπτονται από 

εγγύηση 3 ετών. Γιατί εμπιστευόμαστε τα προϊόντα μας.
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Υψηλή ποιότητα

Τα προϊόντα SCANGRIP είναι γνωστά για την υψηλή τους ποιότητα με μία σχέση 

ποιότητας / τιμής που θεωρείται μία από τις καλύτερες της αγοράς. Διενεργούμε 

ελέγχους ποιότητας μέσα από αυστηρές διαδικασίες και είμαστε πιστοποιημένοι 

κατά ISO 9001.

Μοναδικό design

Η SCANGRIP απολαμβάνει αναγνώρισης στην αγορά για τον μοναδικό σχεδιασμό 

των προϊόντων μας. Εμπνεόμαστε από την ιδέα του Δανέζικου design και 

συλλέγουμε ιδέες από τους χρήστες των προϊόντων μας για να δημιουργήσουμε 

νέα, πρωτοποριακά προϊόντα.

Ευρωπαίος κορυφαίος κατασκευαστής

Η SCANGRIP παρέχει την πληρέστερη σειρά πρακτικών LED φακών και 

προβολέων με μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ο Ευρωπαίος κατασκευαστής που 

θέτει τάσεις στον τομέα των επαγγελματικών λύσεων φωτισμού.

Πρωτοπόρος

Η SCANGRIP είναι κινητήριος δύναμη και βρίσκεται πάντοτε δύο βήματα μπροστά 

όταν πρόκειται για ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επαγγελματικών φωτιστικών 

σωμάτων LED.

Από το 1906

Η SCANGRIP κατασκευάζει εργαλεία χειρός εξαιρετικά υψηλής ποιότητας για την 

βιομηχανία και το αυτοκίνητο για περισσότερα από 110 χρόνια.

// Το σύμβολο ”ORIGINAL SCANGRIP” είναι η εγγύησή σας ότι τα προϊόντα 
έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί από την
SCANGRIP και προστατεύονται από ευρωπαϊκές πατέντες σχεδιασμού

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
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SCANGRIP - επαγγελματικός φωτισμός ποιότητας

Σειρά MAG

LINE LIGHT Bonnet

ΤΡΙΠΟΔΑ και ΓΑΝΤΖΟΙ

Σειρά UNIFORM

Φακοί κεφαλής

Σειρά FLASH LIGHT Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σειρά SLIM

Προβολέας-ηχείο STAR

Φακοί χειρός LINE LIGHT

Σειρά NOVA

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
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// Οι επαναφορτιζόμενοι επαγγελματικοί φακοί χειρός που ξέρουν -και εκτιμούν- 

όλοι ! Με σημαντικά αυξημένη απόδοση φωτισμού, νέες, αποδοτικότερες μπαταρίες 

και ακόμη πιο πρακτικά χαρακτηριστικά, οι δημοφιλείς επαγγελματικοί φακοί MAG 

προσφέρουν τέλεια σχέση ποιότητας / τιμής σε κάθε τεχνική εργασία.

Η σειρά MAG αποτελείται από γενικής χρήσης,  

ισχυρούς και απλούς στην χρήση φακούς που όλοι  

οι επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν,  

στην εργαλειοθήκη ή στο χέρι τους !

• Σημαντικά αυξημένη απόδοση φωτισμού

• Λειτουργία ενσωματωμένου φωτισμού εργασίας  
και σποτ σε έναν φακό

• Ισχυροί μαγνήτες και γάντζοι που διπλώνουν  
επάνω στο σώμα των φακών,  
για χρήση με ελεύθερα χέρια

• Νέο σύστημα αυξομείωσης απόδοσης φωτισμού

MAG - Οι φακοί με τις μεγαλύτερες πωλήσεις 
στην Ευρώπη
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180o

MINI MAG 

€ 39.90
03.5403

MAG PEN 3 

€ 37.90
03.5116

MAG 

€ 52.90
03.5400

MAG PRO 

€ 64.90
03.5690

Φακός εργασίας 

με SMD LEDs και 

σποτ. Απόδοση 

έως 300 lumen

Φακός εργασίας 

με COB LEDs και 

σποτ. Απόδοση 

έως 600 lumen

Φακός εργασίας με COB 

LEDs και σποτ. Απόδοση 

έως 150 lumen

Φακός-”στυλό” με 

SMD LEDs και σποτ. 

Απόδοση έως 80 

lumen

ΝΕΟ

Βελτιωμένο 
μοντέλο  

 
2019

ΝΕΟ

// Ισχυρότεροι από ποτέ

Εκμεταλλευόμαστε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία LED υψηλών επιδόσεων, έτσι η σειρά MAG 

περιλαμβάνει εξαιρετικά ισχυρούς φακούς εργασίας με σημαντικά αυξημένη απόδοση τόσο 

στον κύριο φωτισμό όσο και στο σποτ.

// Γενικής χρήσης με μοντέρνο design

Τα χαρακτηριστικά και ο κομψός σχεδιασμός των φακών χειρός MAG προσφέρουν εργονομικό 

κράτημα και απλή χρήση. Τοποθετούνται σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια χάρη στους 

ενσωματωμένους μαγνήτες καθώς και τους περιστρεφόμενους γάντζους που διπλώνουν 

επάνω στο σώμα. Η κεφαλή των φακών είναι εύκαμπτη και παίρνει κλίσεις έως 180 μοίρες.

// Ρυθμιζόμενη ένταση

Το νέο μοντέλο MAG PRO αντικαθιστά το MAG 3 και είναι πάλι ένα βήμα 

μπροστά χάρη στο σύστημα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού από 10% 

έως 100% της συνολικής δυνατότητας. Το νέο MAG PRO διαθέτει διπλάσια 

απόδοση σε lumen σε σχέση με το MAG 3 ενώ η κλάση προστασίας είναι 

πλέον IP54. Νέος σχεδιασμός με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας μπροστά.

// Επαναφορτιζόμενος φακός ελέγχου-”στυλό”  

Ο MAG PEN 3 είναι βελτιωμένος σε απόδοση lumen και λειτουργικότητα προσφέροντας 

ισχυρό φωτισμό τόσο από την κεφαλή όσο και από το επάνω μέρος (φως ακριβείας-σποτ). 

Ο σχεδιασμός μικρού όγκου επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα περισσότερα στενά ή 

δυσπρόσιτα σημεία. Παραδίδεται με ενσωματωμένους μαγνήτες τόσο στο περιστρεφό- 

μενο κλιπ όσο και στην κάτω πλευρά,για να εξασφαλίζει ευελιξία στην τοποθέτηση. 
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UNIFORM 

€ 87.90
03.5407

// Αναβάθμιση για επίτευξη των υψηλότερων

δυνατών επιδόσεων

Η SCANGRIP παρουσιάζει την αναβαθμισμένη και 

βελτιωμένη έκδοση της πλήρους σειράς φακών 

εργασίας UNIFORM 

Η φωτεινή ταινία COB LED εξασφαλίζει μοναδικά 

ισχυρό και απόλυτα ενιαίο φωτισμό που είναι 

ιδανικός για όλες τις απαιτητικές εργασίες. 

‘Ολη η σειρά διαθέτει πλέον προστασία υψηλής 

κλάσης IP65.

UNIFORM - Φακοί εργασίας 
εξαιρετικά μεγάλης αντοχής

• Τεχνολογία COB LED 

• Απόλυτα ενιαίος και ισχυρός φωτισμός 

• Εξαιρετικά ανθεκτικοί και στιβαροί

• Αδιάβροχοι και στεγανοί, IP65

• Επαναφορτιζόμενοι με καλώδιο USB 

Φακός εργασίας εξαιρετικά μεγάλης 
αντοχής
Στη σειρά προϊόντων UNIFORM, το μοντέλο αυτό 

συνδυάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

μπορεί ένας τεχνικός να φανταστεί. Σύντομα, γίνεται 

αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινής εργασίας. 

Εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και αντοχής

Δείκτης φόρτισης μπαταρίας στην μπροστινή πλευρά: 

άμεση ένδειξη αυτονομίας. Διαθέτει 2 επίπεδα 

φωτισμού :  

Επίπεδο 1 = 100%, επίπεδο 2 = 50% απόδοση 

έντασης.

Βάση φόρτισης μικρού 

όγκου, τοποθετείται 

εύκολα και σε τοίχο

Φακός εργασίας με 

σποτ. Απόδοση έως 

500 lumen
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180o

13mm

UNIPEN 

€ 45.90
03.5420

MINIFORM 

€ 56.90
03.5404

SUPERFORM 

€ 61.90
03.5406

UV-FORM 

€ 74.90
03.5408

Εξαιρετικά λεπτός φακός  
τσέπης με σποτ.  
Απόδοση έως 200 lumen 

Εργονομικό και άνετο κράτημα στο χέρι. Διαθέτει  

2 δυνατότητες φωτισμού

Φακός-”στυλό”.  
Απόδοση έως 150 lumen 
με σποτ 

Σχήμα μικρό και βολικό, παραδίδεται με κλιπ 

τσέπης. Διαθέτει 2 δυνατότητες φωτισμού

Ο φακός LED UV-FORM είναι επαναφορτιζόμενος με ισχυρό φωτισμό σποτ 1.8W UV. 

Είναι ο ισχυρότερος φακός UV που υπάρχει στην αγορά σήμερα. Αποτελεί τον τέλειο 

συνδυασμό ενός ισχυρού φακού εργασίας και ενός φακού ανίχνευσης υπεριώδους 

(UV), αντικαθιστώντας ταυτόχρονα τους ειδικούς φακούς UV.

Το υπεριώδες φως προορίζεται για εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού 

μέσω του υγρού εντοπισμού. Χρησιμεύει επίσης για εντοπισμό διαρροών σε 

μεγαλύτερες και περίπλοκες συσκευές και εγκαταστάσεις ψύξης, αντλίες 

θερμότητας κ.λπ.

ΜΟΝΟ

Ανθεκτικός φακός 
εργασίας με 5m καλώδιο. 
Απόδοση 750 lumen  

Εντυπωσιακά υψηλότερη απόδοση 

σε σύγκριση με τις κλασικές 

μπαλαντέζες

Εύκαμπτα μοντέλα : η κεφαλή δέχεται κλίση έως και 

180 μοίρες. Ισχυρός ενσωματωμένος μαγνήτης και 

περιστρεφόμενος ανθεκτικός γάντζος, σχεδιασμένος και 

για χρήση στην ζώνη εργασίας

Φακός εργασίας με 
σποτ UV φωτισμό 
(400nm). Απόδοση 
έως 250 lumen
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// Η νέα σειρά υπέρλεπτων φακών SCANGRIP SLIM συνδυάζει ευελιξία 
και πολυχρηστικότητα σε κάθε είδους περιβάλλον εργασίας  

SLIM - Ο μοναδικός 3-σε-1 υπέρλεπτος φακός

• 3-σε-1: φακός ελέγχου, φωτισμός εργασίας και μπαλαντέζα, όλα 
σε ένα εργαλείο

• Εξαιρετικά ισχυρός φωτισμός έως 500 lumen και με ισχυρό σποτ

• Σχεδιασμός ιδιαίτερα μικρού όγκου και πάχους

• Ισχυρός, ενσωματωμένος μαγνήτης και μεταλλικός 
περιστρεφόμενος γάντζος για ευελιξία στην τοποθέτηση

• Επιλογή μεταξύ 2 επιπέδων  
φωτισμού (50% ή 100%) για  
μέγιστη διάρκεια χρήσης

• Επαναφορτιζόμενος για αυτονομία  
έως και 6 ώρες χρήσης
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270o

SLIM 

€ 76.90
03.5612

MINI SLIM

€ 61.90
03.5610

// Εξαιρετικά λεπτοί φακοί ελέγχου  
Χάρη στον σχεδιασμό τους, οι φακοί SLIM είναι εξαιρετικά λεπτοί, μικρού όγκου και με 

διάμετρο μόνο 9 mm επιτρέποντας έτσι έλεγχο στα πιο στενά και δυσπρόσιτα σημεία.  

Οι φακοί SLIM είναι ιδανικοί για τις πιο απαιτητικές και δύσκολες εργασίες ελέγχου.

// Φακός εργασίας σε μέγεθος τσέπης  
Οι 2 νέοι φακοί SLIM διαθέτουν σώμα που διπλώνει 100%. Στην ανοικτή θέση 

χρησιμοποιούνται σαν κλασικοί φακοί χειρός. Στην κλειστή θέση οι φακοί SLIM 

μετατρέπονται σε εξαιρετικά πρακτικό φακό τσέπης μικρού όγκου που μεταφέρεται  

εύκολα παντού.

// Λειτουργία σποτ  
Ο ισχυρός φακός σποτ που διαθέτουν οι φακοί εργασίας SLIM έχει απόδοση 100 lumen. 

Μοναδικό χαρακτηριστικό / αποκλειστικότητα των SLIM : η λειτουργία σποτ είναι διαθέσιμη 

ακόμη και όταν ο φακός είναι σε κλειστή θέση, εξασφαλίζοντας ισχυρό φωτισμό σποτ με 

πολύ σταθερό, εργονομικό κράτημα στο χέρι. 

Μόνο 9 mm

Υπέρλεπτος 3-σε-1 φακός

εργασίας με σποτ.

Απόδοση έως 200 lumen

Υπέρλεπτος 3-σε-1 φακός

εργασίας με σποτ.  

Απόδοση έως 500 lumen
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//  Η σειρά LINE LIGHT εκφράζει απόλυτα την Δανέζικη αντίληψη 
εκλεπτυσμένου design : αεροδυναμικοί φακοί εργασίας και ελέγχου 
made in Denmark που αποτελούν ένα χρυσό παράδειγμα της 
δυνατότητάς μας να πάμε ένα βήμα μπροστά ανακαλύπτοντας 
νέες δυνατότητες στον φωτισμό LED πάντοτε σε συνδυασμό με τις 
υψηλότερες επιδόσεις, την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και άλλα 
“φωτεινά” πλεονεκτήματα.

• Στιβαροί και αδιάβροχοι, IP65

• Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός (ø25mm) που επιτρέπει εργασία στα 
πιο στενά και δυσπρόσιτα σημεία

• Ευελιξία τοποθέτησης χάρη στον ρυθμιζόμενο γάντζο με μαγνήτη

• Επιπλέον εύκαμπτα εξαρτήματα-βραχίονες προτείνονται σαν έξτρα 
επιλογή (βλέπε σελ. 15)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΙ φακοί εργασίας
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360° 360°

LINE LIGHT C+R

€ 99.90
03.5243

LINE LIGHT R 

€ 89.90
03.5244

Φακός εργασίας DUAL 

SYSTEM (ρεύματος και 

επαναφορτιζόμενος) και 

σποτ. Απόδοση έως 600 

lumen

Επαναφορτιζόμενος φακός

εργασίας με σποτ. Απόδοση 

έως 400 lumen 

Και οι δύο φακοί παραδίδονται με 

ρυθμιζόμενο γάντζο που συγκρατείται στο 

σώμα του φακού και διαθέτει μαγνήτη

Χάρη στη εξαιρετικά μικρή διάμετρό του (μόνο 

25 mm), ο φακός LINE LIGHT φθάνει και φωτίζει 

αποτελεσματικά τα πιο δύσκολα και δυσπρόσιτα 

σημεία σε μηχανήματα, εργαστήριο ή αυτοκίνητο.
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Φακός για καπώ LINE LIGHT bonnet

Το DUAL SYSTEM είναι ένα νέο, έξυπνο και πρωτοποριακό 

χαρακτηριστικό που διαθέτουν οι φακοί SCANGRIP.

Ο νέος φακός καπώ BONNET LIGHT διαθέτει DUAL SYSTEM 

που σημαίνει ότι συνδέεται στο ρεύμα χάρη στο καλώδιο 

καουτσούκ 5m αλλά ταυτόχρονα είναι και επαναφορτιζόμενος 

που σημαίνει ότι εξασφαλίζει απόλυτη ελευθερία κινήσεων. 

Η αλλαγή από το ένα σύστημα στο άλλο γίνεται μέσα σε ένα 

δευτερόλεπτο. Απλά αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το 

αντίθετο.

• Υψηλότερη απόδοση φωτισμού (1000 lumen)

• Αδιάβροχος και αδιαπέραστος από σκόνη, IP65

• Ο πιο λεπτός και μικρότερου όγκου φακός  
καπώ στην αγορά

• Εξαιρετικά μικρού βάρους, κάτω από 1000g

• Επιλογή μεταξύ δύο επιπέδων  
φωτισμού (50% ή 100%) για  
μέγιστη διάρκεια χρήσης

//  ’Ισως ο καλύτερος φακός καπώ στην αγορά ! 
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360� 360�

LINE LIGHT BONNET C+R 

€ 169.90
03.5240 

ΓΑΝΤΖΟΣ  

€ 10.90
03.5312

ΜΑΓΝΗΤΗΣ  

€ 29.90
03.5218 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ  

€ 24.90
03.5219 

( 1.2 - 1.7 m )

Μέσα στην καμπίνα, το φωτιστικό BONNET LIGHT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν φακός εργασίας. 

Συγκράτηση με τον τηλεσκοπικό γάντζο ή στο παρ-μπριζ με την βοήθεια του εύκαμπτου βραχίονα με βεντούζα.

// Για αποτελεσματικό φωτισμό όλου του κινητήρα  
Ο φωτισμός καπώ BONNET LIGHT προσφέρει εξαιρετικά φωτεινό και ισχυρό φως σε 

ολόκληρο τον κινητήρα.

Παραδίδεται σε ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική βάση που έχει δύο γάντζους (δεξιά και 

αριστερά) επενδεδυμένους με αφρώδες υλικό έτσι ώστε να συγκρατούν αποτελεσματικά 

τον φακό στο καπώ χωρίς όμως να καταστρέφουν την επιφάνειά του.

‘Οταν αφαιρείται από την βάση 

του, ο φακός bonnet μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν μεγάλος 

αυτόνομος φακός ελέγχου.

Μία σειρά εξαρτημάτων συμπληρώνει την ευελιξία των φακών LINE LIGHT

// ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εύκαμπτος βραχίονας 20 

cm με κλιπ και μαγνήτη 

Ø60 mm

Εύκαμπτος βραχίονας 20 

cm με κλιπ και βεντούζα 

ø60 mm

Ρυθμιζόμενος  

γάντζος με κλιπ  

και μαγνήτη
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Επαγγελματικοί ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

• Φωτίζουν αποτελεσματικά ολόκληρο τον χώρο εργασίας

• Επαναφορτιζόμενοι

• Μεγάλης διάρκειας ζωής

• Εύκολοι στην χρήση, εργονομικοί

• Λειτουργία αισθητήρα για άναμμα/σβήσιμο χωρίς χέρια

Αντίθετα με τους κλασικούς φακούς κεφαλής που προσφέρουν δέσμη 
φωτός, οι νέοι I-VIEW και ZONE είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να 
εξασφαλίζουν τον καλύτερο επαγγελματικό φωτισμό για ολόκληρο τον 
χώρο εργασίας.

Εκμεταλλεύονται την νεώτερη τεχνολογία COB LED και έτσι, οι δύο 
φακοί κεφαλής διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρό φωτισμό που διαχέεται 
ενιαία έτσι ώστε να φωτίζουν αποτελεσματικά όλο το οπτικό πεδίο του 
χρήστη.

Τώρα πια, δεν χρειάζεται να γυρίζετε το κεφάλι δεξιά και αριστερά για 
να φωτίσετε τον χώρο εργασίας σας από μία δέσμη φωτός.

// Ακολουθώντας το όραμα για σχεδίαση των καλύτερων και των πιο  
πρωτοποριακών φακών κεφαλής για τον επαγγελματία
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ZONE 

€ 39.90
03.5426

I-VIEW  

€ 71.90
03.5026

// Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής ZONE  
Ο φακός κεφαλής ZONE είναι σχεδιασμένος για να εξασφαλίζει άριστο φωτισμό του χώρου 

εργασίας - οπτικό πεδίο του χρήστη, όπως ακριβώς ο I-VIEW.

Ο φακός ZONE απευθύνεται σε επαγγελματίες, είναι ανθεκτικός και ζυγίζει μόνο 84g.  

Χάρη στην ελκυστική του τιμή, ο φακός ZONE αποτελεί ένα bestseller SCANGRIP.  

Απόδοση 75/150 lumen.

// Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής I-VIEW με ανέπαφο 
αισθητήρα  
Ο φακός I-VIEW έχει εφοδιαστεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της νεώτερης τεχνολογίας 

και έτσι έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. ‘Οταν επιλέξετε το άναμμα/σβήσιμο με 

ανέπαφο αισθητήρα, ο I-VIEW ενεργοποιείται με μία απλή κίνηση του χεριού μπροστά του.  
 

Εργονομικό design για τέλεια και άνετη εφαρμογή. Ανθεκτικός και ρυθμιζόμενος ιμάντας 

που βγαίνει για να πλυθεί. Συνδυάζει την κομψή εμφάνιση με την μεγάλη αντοχή ενώ είναι 

αδιάβροχος και αδιαπέραστος σε σκόνη (IP65). Ζυγίζει μόνο 120g. Προσφέρει απόδοση 

125/250 lumen 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 

I-VIEW και ZONE

2 επίπεδα απόδοσης

Επίπεδο 1 = 50% απόδοση

Επίπεδο 2 = 100% απόδοση
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• Σχεδιασμένος για εργασία στο σκοτάδι

• Επαναφορτιζόμενος με ανέπαφο αισθητήρα

• Φωτίζει αποτελεσματικά ολόκληρο τον χώρο εργασίας

• Μεγάλης διάρκειας ζωής, αδιάβροχος και στεγανός, 
ανθεκτικός

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ κλασικού λευκού και 
κόκκινου φωτισμού

// Νέος φακός κεφαλής για νυχτερινή όραση

NIGHT VIEW - για εργασία στο σκοτάδι 
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632nm

κόκκινο

6500K

λευκό

2 COLOUR LIGHT

NIGHT VIEW  

€ 79.90
03.5438

// Φακός κεφαλής με λευκό και κόκκινο φως  
Με τον φακό κεφαλής NIGHT VIEW μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ λευκού και κόκκινου 

φωτισμού εργασίας. Το κόκκινο φως είναι ιδανικό για εργασία στο σκοτάδι & εξασφαλίζει φως 

χωρίς υπερέκθεση του αμφιβληστροειδούς ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα μάτια προσαρμοσμένα 

στο σκοτάδι.   
 

Η λειτουργία “κόκκινο φως” είναι πιο γνωστή από τον στρατό για ανάγνωση χαρτών το βράδυ 

αλλά είναι επίσης πολύ χρήσιμη σε πολλά επαγγέλματα νυχτερινής εργασίας. Για παράδειγμα, 

είναι εξαιρετικά πρακτική στα πλοία. Στην γέφυρα το βράδυ βοηθάει στο να διατηρούνται 

τα μάτια προσαρμοσμένα στο σκοτάδι για να μπορούν να εργαστούν στον πίνακα ελέγχου. Ο 

NIGHT VIEW είναι επίσης πολύτιμος σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου όπου οι εργαζόμενοι 

απασχολούνται πολλές ώρες στο σκοτάδι. Οι φακοί κεφαλής με κόκκινο φως επιλέγονται και 

από τους νυχτοφύλακες που εργάζονται βράδυ σε σκοτεινό περιβάλλον.  
 

// Η πιο καινούργια τεχνολογία φωτισμού  
Διαθέτοντας την νεώτερη τεχνολογία COB LED, ο φακός NIGHT VIEW εξασφαλίζει εξαιρετικά 

ισχυρό φωτισμό που διαχέει ενιαίο φως στο μέγιστο. Φωτίζει έτσι αποτελεσματικά ολόκληρο 

το πεδίο όρασης του χρήστη αποφεύγοντας την τόσο κουραστική κίνηση του κεφαλιού δεξιά-

αριστερά, απαραίτητη σε κλασικούς φακούς “δέσμης” 

Ο NIGHT VIEW διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία νέας τεχνολογίας με εξαιρετικά μεγάλη 

διάρκεια και θέτει νέα όρια στον επαγγελματικό φωτισμό εργασίας. ‘Οταν ενεργοποιηθεί ο 

αισθητήρας, μπορείτε να ανάψετε ή να σβήσετε  το φως απλά περνώντας το χέρι σας μπροστά 

από τον φακό. Αυτή η λειτουργία, είναι εξαιρετικά πρακτική όταν φοράμε γάντια ή όταν τα 

χέρια είναι λαδωμένα ή βρώμικα. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΦΑΚΟΣ  

NIGHT VIEW 

Διατηρείστε την όρασή σας

ΝΕΟ

19



SOUND LED S - Προβολέας-ηχείο

// Μικρός και αποδοτικός προβολέας 
εργασίας με ενσωματωμένο ηχείοr

• ‘Ελεγχος ήχου από απόσταση  
(wireless)

• Σχεδιασμός μικρού όγκου

• Στεγανός σε σκόνη και υγρά, IP65

• Πολλές δυνατότητες τοποθέτησης  
χάρη στην αρθρωτή βάση 
και τον ενσωματωμένο μαγνήτη
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180o

WIRELESS 

SOUND LED  S  

€ 119.90
03.5900

ΝΕΟ

// Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED με ενσωματωμένο ηχείο   
Το μοντέλο SOUND LED S διαθέτει την τελευταία και μοναδική τεχνολογία  

COB LED που προσφέρει υψηλής απόδοσης φωτισμό έως 600 lumen με  

ενιαίο και σταθερό φως. Μεγάλης αντοχής, εντυπωσιακής διάρκειας ζωής  

και εύκολος στην μεταφορά. 

Ενσωματωμένη λειτουργία wireless για εύκολο έλεγχο της έντασης της μουσικής  

και του ήχου από απόσταση. Πηγή ήχου το κινητό τηλέφωνο, mp3, αντίστοιχες 

συσκευές 

Η αρθρωτή βάση διαθέτει ισχυρότατο μαγνήτη για να σας δίνει την δυνατότητα 

τοποθέτησης του προβολέα όπου σας εξυπηρετεί και με την επιθυμητή γωνία 

φωτισμού. 

Στεγανός σε σκόνη και αδιάβροχος (κλάση προστασίας IP65) μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ WIRELESS

Αρθρωτή βάση με ενσωματωμένο μαγνήτη
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