
ĐIỆN

PIN
và

Nguồn năng lượng

Đèn dùng cho công trường, nhà lều

Đèn Công Trường
Dùng Điện Và Pin
DML805



LED
20x 0.5W

Nguồn sáng
Độ chiếu sáng (lx)

1,150
750

Cao
Thấp

Cao
Thấp

750
450

Kẹp

Công tắc bật/tắt nguồn. 

• Tuỳ chọn giá chân cho Makita DML805
• Chân camera tiêu chuẩn

Có thể được gắn trên:Có thể được gắn trên:

Sử dụng liên tục:

Thời gian
sạc

BL1415 BL1430BL1850BL1815N BL1440BL1840

DC18RC

BL1830

Cao

Thấp

LoạiQuang thông (lm)

3.0h 6.0h 8.0h

1.5h 3.0h 4.0h

17h5.0h 10h

8.5h

45phút15phút 22phút 36phút 15phút 22phút 36phút

2.5h 5.0h

BL1820

7.0h

24phút

3.5h

13h

6.5h

ĐIỆN 
Cung cấp bởi 2 nguồn năng lượng:

PIN

Phụ kiện tuỳ chọn Chức năng cảnh báo dung lượng pin
Tự động thông báo cho người dùng về việc giảm dung lượng pin bằng cách giảm độ 
sáng của ánh sáng theo nhiều bước sau đây.
Chỉ có 1 đèn LED sáng như hình phía dưới.(Điều này sẽ tiếp tục khoảng 13 phút trong 
trường hợp sử dụng pin BL1815N.)

1. Sáng tối đa khi 20 đèn LED mở.

2. Chỉ 1 đèn LED sáng như hình dưới. (Điều này sẽ 
tiếp tục khoảng 10 phút khi sử dụng pin BL1815.)

3. Tất cả 20 đèn LED đều tắt.

Có thể gắn đến 2 máy 
DML805
Cao : 992-1,750mm
Bộ vít : M8 Bộ vít : M8

Mã số. GM00001381 Mã số. GM00001396

Sử dụng để gắn 
DML805 lên ống
giàn giáo,..

Mã số. A-58154

Tay cầm được xử lý giúp di chuyển 
dễ dàng và đồng thời là móc treo.

Thời gian sử dụng liên tục
Quang thông
Trọng lượng

lên tới 17h
Cao/thấp: 750/450 l/m
2.3kg

Đèn công trường dùng điện và pin
DML805 

20 bóng đèn LED ánh sáng trắng tạo nên độ sáng

Dây điện có thể được lưu trữ xung 
quanh móc.

Nút điều chỉnh góc ánh sáng.

cho phép nguồn sáng xoay dọc 
qua 360 độ theo chiều hướng 
mong muốn.

Cả 20 đèn LED đều sáng Chỉ 1 đèn LED sáng

Giá chân 
Makita 

Màng 
chống chói

Máy không kèm pin, sạc


