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Descrição do produto
Lanterna com 24 LEDs para iluminação. Equipamento 
portátil (sem fi o) que permite maior mobilidade ao usuário.

Características
• 24 LEDs de ampla iluminação.
• Alimentação através de 03 pilhas alcalinas AA.
• Fabricado em material plástico de alta resistência.

Aplicação
•Iluminação em geral. 

Restrições de uso
• Evite 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
• Pressionar o botão para ligar e desligar.

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 

meses.

Dados técnicos

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Portátil e leve.
• Imã para fixação em base 

metálica.
• Sem fio.
• Acompanha 3 pilhas AA.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Ferramentas manuais.
• Lanterna Cyclops.
• Luvas.

Qtde. embalagem Código

01 unidade 0827 812 200

Intensidade da Luz 30 lm

Período de iluminação 8 horas

Classe de Proteção IP IP 20

Funcionamento 3 Pilhas AA

Temperatura de Operação -5 ºC até +40 ºC

Comprimento x Largura x Altura 207 x 59 x 28 mm

Peso 80g

Todos os dados e especifi cações 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 prejuízos, 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


