
Đáp ứng yêu cầu sử dụng

Đèn Dùng Pin
DML812

640 m

Khoảng cách chùm tia

1,250 lm
Hội tụ + lan tỏa

Độ sáng

Khoảng cách chùm tia dài & 
Độ sáng cao



Phụ kiện đi kèm: Dây đeo vai

Chế độ này được chọn bằng cách nhấn giữ nút để chuyển từ 
bất kỳ chế độ nào, chế độ này được sử dụng để cảnh báo, v.v.

DML812
Thời gian sử dụng (giờ)
Độ chiếu sáng

Độ sáng

Kích thước
(L x W x H)
Trọng lượng

Lên đến: 10 (Hội tụ, với pin BL1860B)
cách nguồn sáng 1m
Chế độ hội tụ/ Lan tỏa/ Hội tụ- Lan tỏa:
71,000/ 520/  51,000 lx
Chế độ hội tụ/ Lan tỏa/ Hội tụ- Lan tỏa:
600/ 1,000/ 1,250 lm
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
313x119x115 mm (12-3/8"x4-11/16"x4-1/2")
1.2-1.6 kg (2.6-3.4 lbs)

Đèn Dùng Pin

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Hội tụ

Hội tụ +  Lan tỏa

Hội tụ +  Lan tỏa

600 lm

10 h 7.5 h6.0 h 8.5 h
640 m

1,000 lm

1,250 lm

Khoảng cách
chùm tia

(với pin BL1860B)

4 chế độ
Độ sáng

Hội tụ Lan tỏaHội tụ + Lan tỏa Nhấp nháy

Thay đổi góc đènMóc treo

Ống thẳng Dây xích

Lan tỏa

Nhấp nháy

Thời gian sử dụng liên tục

1,250 lm 90°

1,250 lm

Hội tụ + lan tỏa
Độ sáng

Công tắc Bật / Tắt

Công tắc 4 chế độ
Ấn nút để thay đổi chế độ

Ấn và giữ công tắc cho đến khi 
chế độ nhấp nháy được áp dụng

Khoảng cách chùm tia trên 640m 
và tối đa 1.250 Lumens

Phụ kiện
Dây đeo vai
Mã số GM00002239

640m
Hội tụ

Lan tỏa

Nhấp nháy

Extreme Protection Technology


