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Pannlampa Discovery 9 

En av marknadens absolut starkaste pannlampor med en räckvidd på 200 meter. Utrustad med 3 

stycken reflektorer med högeffektiva 3 Watts CREE dioder ger D9 ett varmvitt, suveränt ljus i både 

längd och bredd. För högsta möjliga avkylning och bästa ljusbild är reflektorerna tillverkade av 

aluminium. Med näst intill oslagbar prestanda och kvalitet till sanslöst bra pris är D9 helt enkelt 

pannlampan du väntat på. 

 

 

Väl genomtänkt 

uppbyggnad med bra 

spännen och 

belysningsvinkeln ställbar 

upp och ner.  

 

 

 

 

 

 

 

Belysningsstyrkan är enkelt justerbar i flera steg och ger dig möjlighet att välja den styrka som passar 

just ditt uppdrag.  Lägen: hög, medel, låg, energi spar och strobe.  

Ljuslängd och brinntid vid vald inställning: 

1. Hög = räckvidd 200 meter, brinntid 6 tim 

2. Medel = räckvidd 100 meter, brinntid 13 tim 

3. Låg = räckvidd 26 meter, brinntid 25 tim 

4. Energi sparläge = räckvidd 20 meter, brinntid 70 tim 

5. Strobe läge, brinntid 20 tim 

För att prestera maximalt under lång tid med full ljusstyrka levereras D9 med kraftfullt batteripack 

försett med 6 st 18650 Li-ion batterier på vardera 3.7volt, 2800mAh.  Batteripacket är löst med clips 

för att enkelt fästas i bältet etc.  

Vid konstruktionen av lampan har prioriteringen legat på att bygga en lampa av yttersta klass som 

skall tåla vatten, stötar och köld och ändå tillhöra det absolut lättaste i sin klass. Den helt kompletta 

belysningen inklusive batteripack väger endast 345 gram. Själva belysningen väger endast 155 gram 

och levereras med ett mycket bekvämt och glidsäkert pannband samt fäste för montering på cykel 

och hjälm. Alla plastdetaljer är tillverkade av mycket tålig och beständig ABS plast för att klara stötar i 

såväl varm som kall väderlek. 
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Specifikation: 

Vikt: 345 g – 155 g utan batterier 

Strömkälla: 6 st 18650 Li-ion (3,7 volt,2800 mAh x 6) 

Brinntid: från 6 tim. till 70 tim. 

Arbetstemp: mellan 60 och -30 grader C. 

Vatten skydd: IPX 5 

Lampa: 3 st. CREE dioder 

 

Komplett med: 

Lampa med batterihållare 

6 st. 18650 Li-ion batterier 

Laddare 220v och 12v 

Extra hållare för cykel etc. 

Förklaring IPX klassning: 

IPX-5 

  
Protected against water jets - Water projected at all angles through a 6.3mm 

nozzle at a flow rate of 12.5 liters/min at a pressure of 30kN/m2 for 3 minutes 

from a distance of 3 meters. 

 


