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MINI LANTERNA CLIP – LED COB

Descrição do produto
Mini lanterna LED com clip, desenvolvida com tecnologia 
COB (Chip on board) que proporciona maior área de 
iluminação. Equipamento portátil (sem fio) e de tamanho 
reduzido, ideal para locais com pouca iluminação.

Características
• Led Cob frontal de ampla iluminação.
• Ângulo da lâmpada ajustável em 90°.
• Alimentação através de 02 baterias CR2032.
• Clip para acomodação em bonés ou capacete de 

segurança.
• Fabricado em material plástico de alta resistência.

Aplicação
• Iluminação em geral. 
• Pode ser utilizada em conjunto com capacetes de 

segurança ou bonés, em inspeções, caminhadas, pesca, 
bike, etc.

• O dispositivo clip permite a fixação para direcionamento 
do feixe de luz ao local de visão, mantendo as mãos livres 
para execução do trabalho.

Restrições de uso
• Evitar olhar diretamente na luz.
• Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio 

aquoso.
• Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por 

exemplo: inspeção de tanques de combustível.

Modo de usar
• Retirar o lacre  plástico da bateria.
• Pressionar o botão liga/desliga.
• Ajustar a iluminação de acordo com o ângulo desejado.

.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Portátil.
• Acompanha 02 baterias.
• Iluminação ampla e uniforme.
• Ângulo da lâmpada ajustável em 

90°.
• Clip para acomodação.

• Wurth Led Compact.
• Lanterna Cyclops.
• Ferramentas manuais.
• EPI ś.

PRODUTOS ASSOCIADOS
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Fluxo luminoso 90 lumens

Brilho máximo 50 lumens

Alcance de iluminação 155m

Tempo de funcionamento 6h

Classe de proteção IP20*

Dimensões mm (C x L x A)** 55 x 50 x 27

Peso 28g

Bateria CR2032 

Quantidade bateria 02

*IP20 – Proteção contra impacto de objetos sólidos com Ø maior 
que 12mm e não protegido contra água.
** C = Comprimento, L = Largura, A = Altura. 

Tecnologia COB:
COB é uma tecnologia de montagem 
de diversos LEDs em uma única placa 
eletrônica. Sua construção como um 

módulo de iluminação aparenta um chip (imagem ao lado) 
o que nos remete ao nome COB que significa “Chip on 
Board”.
Comparado com o LED tradicional, o LED COB possui um 
grande potencial de iluminação, aproximadamente 50 
vezes maior.  Por esse motivo utiliza um número menor de 
LEDs e proporciona uma iluminação ampla e uniforme. Veja 
na imagem abaixo a comparação entre o LED tradicional e 
LED COB.

Dados técnicos

Informações adicionais

Qtde. embalagem Código
01 unidade 0827 809 353

MINI LANTERNA CLIP – LED COB

LED COB LED TRADICIONAL

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de        

3 meses, conforme detalhamento no manual do produto. 


