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Elastyczny uchwyt 5 ramienny z lupą
i lampą LED montaż do blatu
Cena

99,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NAR-243

Opis produktu
Elastyczny uchwyt 5 ramienny z lupą i lampą LED montaż do blatu

Pięcio-ramienny uchwyt z uchwytem montażowym typu imadełko który łatwo przykręcimy do blatu stołu z dodatkową
soczewką i oświetleniem LED. Oferowany elastyczny uchwyt 5-ramienny możemy wykorzystać do prac serwisowych,
elektroników, amatorów itp. Dzięki 5 elastycznym ramionom możemy praktycznie złapać dowolny przedmiot, płytę drukowaną
nawet o najbardziej zróżnicowanych kształtach. Długość ramion to 32 cm zakończone krokodylkami. Z powodzeniem może
służyć jako zamienni do zestawów trzecia ręka, trzecia rączka, klips PCB itp. Zastosowania uchwytu ogranicza tylko nasz
wyobraźnia.

Lampa LED ze szkłem powiększającym przeznaczona jest do pracy na blacie stołu. Lupa powiększająca 3x o średnicy 55mm
doświetlana jest przez diody LED w technologii SMD. Użytkownik może regulować intensywność oświetlenia w 10 krokach,
oraz ustawić odpowiednią do warunków obserwacji temperaturę barwową światła: ciepłą, zimną lub naturalną. Lampa z lupą
mocowana jest do blatu lub stołu przy pomocy uchwytu typu G - mini imadełka. Lampa zasilana jest z portu USB. Zasilacza nie
ma w zestawie, ale z powodzeniem można wykorzystać standardowe ładowarki USB, wyjście USB komputera, powerbank itp.

dane techniczne:
uchwyt montażowy z 5 elastycznymi ramionami i lupą z oświetleniem LED
lama z lupą
► soczewka lupa powiększająca o średnicy: 55mm = 5,5 cm = 2,17cala
► szklana soczewka o powiększeniu 3x
oświetlenie obszaru roboczego o średnicy: 95mm = 9,5 cm = 3,74cala:
▶ diody LED w technologi SMD
▶ regulacja barwy światła: zimna - naturalna - ciepła
▶ regulacja intensywności oświetlenia: 10 poziomów
▶ włącznik podświetlenia ON/OFF
▶ zasilanie z portu USB: 5V / 2A / 10W
niska emisja ciepła
5 elastycznych ramion
► 2 ramiona w kształcie litery Y: 90mm + 270mm
► 1 ramie pojedyncze 300mm
długość ramienia: 32cm
► wraz z krokodylkiem
ramiona zakończone chwytakami
krokodylki z dodatkową warstwą ochronną
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► tak by nie porysować chwytanego elementu
duża swoboda ruchów ramion
końcówki z klipsem wykonane z silikonu - odpornego na temperaturę
uchwyt montażowy typu G tzw. imadełko
► do przykręcania do krawędzi blatu, stołu lub biurka
► możliwość przykręcenia w pozycji pionowej lub poziomej
kolor ramion: niebieski

przykładowe zastosowania:
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