
LEDLENSER P7

SVĚTELNÉ HODNOTY

dosah světla - Power/Mid Power/Low Power 300/220/100 m

světelný tok - Power/Mid Power/Low Power 450/250/40 lm

doba svícení - Power/Mid Power/Low Power 1/2/25 hRAPID 
FOCUS

ADVANCED 
FOCUS SYSTEM

Svítilna konstruovaná od lidí a pro lidi! Ledlenser vzal v úvahu veškeré připomínky k předchozímu modelu a představuje první svítilnu 
stvořenou vašimi požadavky! Větší přepínač usnadňuje používání v rukavicích, objektiv je vybaven nejnovějšími LED technologiemi, 
ergonomické změny zdokonalují držení a extrémní trvanlivost je u Ledlenseru už samozřejmostí.

• Advanced Focus Systém umožňuje efektivní a variabilní osvětlení
• Široká škála užití
• Komplexní příslušenství
• Modulární konstrukce
• Dlouhá životnost
• Vyrobena z robustního kovu, s pozlacenými kontakty



PARAMETRY

délka svítilny 130 mm

průměr hlavy 37 mm

váha vč. baterií 175 g

váha bez baterií 130 g

certifikace IP54

NAPÁJENÍ

typ baterie 4x alkaline micro AAA 1.5 V

dobíjení ne

energetické režimy energy saving

SVĚTELNÉ FUNKCE

Power, Mid Power, Low Power

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 1x High Power LED

TECHNOLOGIE

Advanced Focus System, Rapid Focus

ČÍSLO PRDUKTU

gift box 501046

blister 500900

ADVANCED FOCUS SYSTEM - systém zaostřování 
umožňující efektivní využití výkonu 

POZNÁMKY

RAPID FOCUS - rychlé zaostřování jednou rukou 
posunutím hlavy reflektoru 

OBSAH BALENÍ

2x set baterií, řemínek na ruku, pouzdro



LEDLENSER P7R

SVĚTELNÉ HODNOTY

dosah světla - Power/Mid Power/Low Power 210/150/40 m

světelný tok - Power/Mid Power/Low Power 1000/250/20 lm

doba svícení - Power/Mid Power/Low Power 2/5/40 h

RAPID 
FOCUS

ADVANCED 
FOCUS SYSTEM

Svítilna, která šetří peníze i životní prostředí. Doslova. Díky dokonale přizpůsobenému energetickému konceptu je P7R ideální volbou 
nejen z ekologického, ale i ekonomického hlediska. 1000 lumenů dokáže dosvítit až na vzdálenost 210 metrů, plovoucí systém nabíje-

ní umožní rychlé, jednoduché a pohodlné použití za všech okolností.

• Praktické diody signalizující nabíjení
• Individuální světelné programy
• Optimalizovaná spotřeba energie v rámci technologie inteligentního osvětlení
• Rychlá modifikace světelného kuželu jednou rukou
• Špičkové ostřící technologie

FLOATING CHARGE 
SYSTEM

SMART LIGHT 
TECHNOLGY



PARAMETRY

délka svítilny 158 mm

průměr hlavy 37 mm

váha vč. baterií 210 g

váha bez baterií 164 g

certifikace IP54

NAPÁJENÍ

typ baterie 1x Li-ion 18650 3.7 V

dobíjení ano

energetické režimy energy saving

SVĚTELNÉ FUNKCE

Power, Mid Power, Low Power

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 1x Xtreme LED

TECHNOLOGIE

Advanced Focus System, Floating Charge  
System, Rapid Focus, Smart Light Technology

ČÍSLO PRDUKTU

gift box 9408-R

blister 9608-R

ADVANCED FOCUS SYSTEM - systém zaostřování 
umožňující efektivní využití výkonu 

POZNÁMKY

RAPID FOCUS - rychlé zaostřování jednou rukou 
posunutím hlavy reflektoru 

OBSAH BALENÍ

1x set dobíjecích baterií, Floating charge sys-
tem, ruční poutko, montážní materiál, pouzdro, 
USB kabel

SMART LIGHT TECHNOLOGY - chytrá technologie 
umožňující řízení programů a funkcí

FLOATING CHARGE SYSTEM  - nový systém 
plovoucího magnetického nabíjení zajišťuje 
snadnou manipulaci v průběhu nabíjení



LEDLENSER P7QC

SVĚTELNÉ HODNOTY

dosah světla - Power/Low Power 60/20 m

světelný tok - Power/Low Power 220/40 lm

doba svícení - Power/Low Power 3/20 h

Robustní a odolná svítilna, ideální pro lov, rybaření či záchranné služby. Kromě běžného bílého světla zvládá i červené, zelené a mod-
ré světlo, usnadní vám tak noční vidění či sledování čehokoliv a kohokoliv za tmy. Kromě toho ale umí dokonce i odesílat signály, je 
tak přizpůsobena k tomu, abyste vždy dokázali adekvátně reagovat na každou situaci.

• Vícebarevná LED dioda s bílým, červeným, zeleným a modrým světlem
• Jednoduchá obsluha s otočným přepínačem
• Odolnost IPX7 včetně ochrany proti krátkému ponoření do vody
• Modulární konstrukce, snadná vyměnitelnost dílů
• Dlouhá životnost

SMART LIGHT 
TECHNOLGY

TEMPERATURE
CONTROL



PARAMETRY

délka svítilny 133 mm

průměr hlavy 37 mm

váha vč. baterií 175 g

váha bez baterií 128 g

certifikace IPX7

NAPÁJENÍ

typ baterie 4x alkaline micro AAA 1.5 V

dobíjení ne

energetické režimy energy saving

SVĚTELNÉ FUNKCE

Power, Low Power, Blink

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 1x Xtreme LED

TECHNOLOGIE

Smart Light Technology, Temperature Control 
System

ČÍSLO PRDUKTU

gift box 9407-Q

blister 9607-Q

POZNÁMKY

OBSAH BALENÍ

set baterií, ruční poutko, pouzdro

SMART LIGHT TECHNOLOGY - chytrá technologie 
umožňující řízení programů a funkcí

TEMPERATURE CONTROL - systém chránící 
čelovku proti přehrátí



LEDLENSER SVĚTELNÝ KUŽEL
pro řadu 7
Svítilny jakéhokoli druhu mají ve své podstatě dvě základní funkce: starají se o to, aby člověk za prvé dobře 
viděl, a za druhé, aby byl dobře viděn. Je-li pro vás v danou chvíli důležitější druhá varianta a potřebujete 
být dobře vidět, či dát někomu signál, určitě využijete bílý kužel pro svítilny Ledlenser řady 7. Ten je možné 
nasadit na svítilny Ledlenser P7.2, Ledlenser T7.2, Ledlenser P7QC, Ledlenser M7R, Ledlenser M7RX, Ledlen-
ser M7 a Ledlenser T7M. Ze svítilen se tak jednoduchým nasazením stanou velmi jasně zářící signální kužely, 
které skvěle poslouží například při nepřehledných dopravních situací, u nehod či při jakékoli signalizaci ve 
špatně osvětleném terénu.

PARAMETRY

číslo produktu 0040-W

průměr 37 mm

materiál plast

kompatabilita P7, T7, M7, M7R, MT7, B7


