
PROJECTOR DE ILUMINAÇÃO 
PORTÁTIL LED SLP-2
Uma ajuda fiável em espaços interiores e sempre pronto para 
acompanhar veículos de emergência:

•  Pega de transporte ergonómica ao longo do sentido de ilu-
minação e de marcha para um manuseamento confortável

•  Acumulador de iões de lítio isento de manutenção com 
indicação de estado de carga e de capacidade

•  Luz de trabalho de 4 horas, luz contínua de 8 horas ou luz 
intermitente de 8 horas

•  Suporte de carga com fonte de alimentação de 230 V e 
com ficha para tomadas de 12 V CC para veículos

•  Função de luz de emergência para a activação automática 
do suporte de carga em caso de falha de corrente
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NOVIDADE!

O SLP-2 É ESY, POIS O CONTROLO 
E A LUZ APONTAM SEMPRE NA 
DIRECÇÃO CERTA!



POTÊNCIA LUMINOSA EFICIENTE 
EM TERMOS ENERGÉTICOS, 
MANUSEAMENTO FÁCIL, 
DESIGN FUNCIONAL

90° 30°

O PROJECTOR DE ILUMINAÇÃO 
PORTÁTIL SLP-2 NOVIDADE!

O SLP-2 é ideal para utilização em veículos e como luz de aviso em 
caso de avaria: 

Tem protecção contra respingos (IP54), encaixa de forma segura no 
suporte de carga e não se solta em caso de vibrações. A lente difusora 
laranja fornecida está sempre acessível na parte traseira, presa através de 
grampos, e pode ser colocada sobre o reflector em caso de necessidade. 

Ao contrário de outros projectores de iluminação portáteis, a pega er-
gonómica é posicionada ao longo do sentido de iluminação e de marcha. 
Assim, está sempre a apontar no sentido certo.

A cabeça de luminária pode ser inclinada 90° para trás, por exemplo, 
para montagem directa na parede, ou 30° para a frente, para iluminar 
o solo.

PEGA DE TRANSPORTE UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS

O EQUIPAMENTO TÉCNICO CUMPRE OS REQUISITOS 
MODERNOS E O FUNCIONAMENTO É SIMPLES:

•  LED de alta potência eficiente em termos energéticos 
da CREE (3 W/235 lm/6200 K)

•  Acumulador de iões de lítio com indicador de carga 
(7,4 V/2200 mAh)

•  Selecção do modo de funcionamento através de 
botões por baixo da pega:  
0: DESL.  |  1 vez: 4 horas de luz de trabalho  |  2 vezes: 
8 horas de luz contínua  |  3 vezes: 8 horas de luz 
intermitente  |  4 vezes: DESL.

•  Função de luz de emergência: Automaticamente o 
modo de funcionamento escolhido por último em caso de 
falha de corrente (no suporte de carga)



PROJECTOR DE ILUMINAÇÃO 
PORTÁTIL LED

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. 
São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. 
As luminárias incluem lâmpadas LED integradas. As lâmpadas não podem ser substituídas.
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•  Pega de transporte ergonómica ao longo do sentido de iluminação e 
de marcha para um manuseamento confortável

•  Acumulador de iões de lítio isento de manutenção com indicação 
de estado de carga e de capacidade

•  Luz de trabalho de 4 horas, luz contínua de 8 horas ou luz 
intermitente de 8 horas

•  Suporte de carga com fonte de alimentação de 230 V e com ficha 
para tomadas de 12 V CC para veículos

•  Função de luz de emergência para a activação automática do 
suporte de carga em caso de falha de corrente

Grupo de produtos / nome do produto Código

Projector de iluminação portátil LED

SLP-2 EN10050015

Material fornecido:
•  Projector de iluminação portátil
•  Suporte de carga
•  Ficha de 230 V
• Cabo de carregamento de 12 V para veículo
•  Disco adicional laranja

Grupo de produtos / nome do produto Código

Acessórios

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh EN10061127

Potência luminosa LED eficiente em termos energéticos, 
manuseamento fácil, design prático!

SLP-2

O SLP-2 É ESY, POIS 
O CONTROLO E A LUZ 
APONTAM SEMPRE NA 
DIRECÇÃO CERTA!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Portugal, Lda.  |  comercial@esylux.pt  |  www.esylux.pt

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAhSLP-2 POWER SUPPLY

NOVIDADE!


