
LEDLENSER MH3

SVĚTELNÉ HODNOTY

dosah světla - Power/Low Power 130/40 m

světelný tok - Power/Low Power 200/20 lm

doba svícení - Power/Low Power 4.5/35 h

SMART LIGHT 
TECHNOLGY

RAPID 
FOCUS

ADVANCED 
FOCUS SYSTEM

Stylová a kompaktní čelovka s výkonem až 200 lm a dosvitem na vzdálenost 130 m je vhodná pro většinu outdoorových 
aktivit. Díky inovativnímu systému uchycení přeměníte čelovku jen několika jednoduchými pohyby na multifunkční ruční 
svítilnu. Tu si můžete pomocí klipu bezpečně připnout na oblečení, na opasek či na batoh. Patentované technologie Led-
lesner, jako je Advanced Focus System, Rapid Focus či Smart Light Technology, vám zaručí tu nejvyšší kvalitu osvětlení.



PARAMETRY

šířka těla svítilny 31 mm

váha vč. baterií 92 g

váha bez baterií 70 g

NAPÁJENÍ

typ baterie 1x AA mignon 1.5 V

dobíjení ne

energetické režimy energy saving

indikátor systém varování před 
vybitím

SVĚTELNÉ FUNKCE

Power, Low Power

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 1x bílá LED

TECHNOLOGIE

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart 
Light Technology

ČÍSLO PRDUKTU

zelená 501593

černá 500948

modrá 501594

šedá 501597

ADVANCED FOCUS SYSTEM - systém zaostřování 
umožňující efektivní využití výkonu 

SMART LIGHT TECHNOLOGY - chytrá 
technologie, umožňuje řízení programů a funkcí

POZNÁMKY

RAPID FOCUS - rychlé zaostřování jednou rukou 
posunutím hlavy reflektoru 
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PRODUCT SERIES

Not only do mountain hikers have high standards when it comes to flashlights, headlamps and lanterns – so do campers,
geocachers, hunters, anglers and many other outdoors fans. Lights from Ledlenser meet precisely these high standards of quality in
terms of functionality and design. We call it "technology engineered in Germany".

optická čočka

Advanced Focus System

transparentní 
polykarbonátový držák

pozlacené kontakty

baterie AA 
kompatibilní  

s 14500 Li-ion Battery

kruhové těsnění 
zajišťující odolnost 

IP54

hliníkové chlazení integorvané 
v bateriovém boxu

kruhové těsnění 
zajišťující odolnost 

IP54

polykarbonový 
zadní kryt

držák na LED

robustní nerezový klip
polykarbonátový

kryt


