
LEDLENSER ML6

SVĚTELNÉ HODNOTY

světelný tok - Boost/Power/Low Power 750/550/20 lm

doba svícení - Boost/Power/Low Power -/4/70 h

SMART LIGHT 
TECHNOLGY

Ve stanu, v přírodě, u vody, v horách, ale i doma v obýváku... Svítilna 
Ledlenser ML6 se stane vaším průvodcem tmou, ať už se nalézáte 
kdekoli. 

• Nová technologie čočky s mikrohranoly distribuuje rovnoměr-
né světlo bez oslnění a s maximálním úsporou energie.

• Akumulátor je dobíjecí přes USB kabel, který je součástí balení.

• Na výběr máte ze tří světelných módů od 20 až po 750 lm s 
možností plynulého stmívání. O stavu baterie informuje světel-
ný indikátor.

• Svítina funguje zároveň jako powerbakna, ze které můžete 
dobíjet drobná elektrická zařízení.

• Fluorescenční díly zajistí, že svítilnu bez potíží najdete i po tmě.

• Svítilnu lze zavěsit na hák, přichytit pomocí integrovaných 
magnetů či postavit do odnímatelného stojánku.

• Ocení ji nejen turisté při campingu, ale také rybáři, lovci či 
outdooroví sportovci.



PARAMETRY

výška svítilny 178 mm

průměr svítilny 42 mm

váha vč. baterií 280 g

váha bez baterií 230 g

certifikace IP54

NAPÁJENÍ

typ baterie 1x Li-ion 18650 3.6 V

dobíjení ano

energetické režimy constant current,
energy saving

indikátor stavu 
baterie

indikátor dobíjení, systém 
varování před vybitím,  

stav baterie

SVĚTELNÉ FUNKCE

Power, Low Power, Boost, Blink, S.O.S., Strobe

SVĚTELNÝ ZDROJ

typ LED 18x Power LED

TECHNOLOGIE

Smart Light Technology, Micro Prism Technolo-
gy, Temperature Control System

ČÍSLO PRDUKTU 500929

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

POZNÁMKY
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ML6

PRODUCT SERIES

Not only do mountain hikers have high standards when it comes to flashlights, headlmaps 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".    

TEMPERATURE CONTROL - systém chránící 
čelovku proti přehrátí

Pozlacené 
kontakty

Jednotka LED  
s alumniovým 

krytím

Kompaktní 
elektronická jednotka

Integrovaný gumový hák, 
vodotěsné krytí pro USB port

Tlačítko 3v1 s integrovaným 
bateriovým indikátorem

Odolné aluminiové krytí  
s tlakovým chladičem

Silikonové těsnění 
zabezpečující odolnost IP54

Patentovaná čočka  
s mikrostrukturou 

Bílá reflexní vrstva

Vysokokapacitní 
lithiová baterie

Aluminiový uzávěr s integrovanými 
magnetickými vlákny

Gumový stojánek

Praktický 
kovový hák

Hliníkové pouzdro baterie


