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DAYLIGHT LOEPLAMPEN

Daylight loeplamp Magnificent
PRO
Daylight loeplamp Magnificent PRO is de ideale

Daylight loeplamp iQ ESD
Daylight loeplamp iQ ESD is een geweldige 2-in-1
lichtbron, die beschikt over krachtige en schaduwvrije
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loeplamp voor allerhande gedetailleerd werk. Dankzij
de 3-in-1 vormgeving kan de loeplamp namelijk
gebruikt worden als vloerloeplamp, tafelloeplamp en
als taaklamp. De loeplamp heeft een grote, randloze
lens die 1.75x (3D) vergroot. Zo heeft u optimaal zicht
op uw werk. Als u de vergroting even niet nodig heeft,
kunt u de loeplamp met behulp van de magnetisch te
bevestigen lenskap transformeren in een taaklamp
met alleen verlichting.
De Daylight loeplamp Magnificent PRO beschikt over
hoogwaardige daglichtledverlichting. Dit biedt u zowel
een hoog contrast als een accurate weergave van
kleuren. De loeplamp heeft 3 helderheidsniveaus,
waardoor u de verlichtingssterkte naar wens kunt
instellen. Bovendien zorgt daglicht voor minder
vermoeide ogen, waardoor u gemakkelijk langer kunt
focussen op details. De loeplamp is flexibel te
verstellen, zowel in lengte als de lens an sich. Vanwege
de Easy Twist lampenkop kunt u deze gemakkelijk in
de gewenste positie draaien. Zodoende is dit de ideale
loeplamp om te gebruiken bij handwerken, hobby'en of
lezen.
Specificaties:
» Verlichting: led, 7 watt;
» Vergroting: 1,75x (3 dioptrie);
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Met 3 helderheidsniveaus;
» Lichtsterkte: 5500-3500-1500 lux (op 15 cm);
» Lichtopbrengst: 600 lumen;
» Diameter randloze lens: 13 cm;
» Met magnetisch te bevestigen lenskap;
» Kleur: wit/grijs;
» Gewicht: 3,4 kg;
» Snoerlengte: 1,8 meter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Prijs

E25090

1.75x

3

6000 K

13 cm

€89,99

daglicht ledverlichting van 6000 kelvin. Bovendien
beschikt deze lamp over UV-A leds die ideaal zijn voor
coatinginspectie evenals voor grondige controle van
soldeerverbindingen, lassen en andere mechanische
belastinggebieden. Deze loeplamp is 100% ESD-veilig,
waardoor hij zeer geschikt is voor gebruik met
professionele applicaties, elektronische onderdelen of
solderen.
De Daylight loeplamp iQ ESD heeft 2
helderheidsniveaus, waardoor u de verlichting naar
wens kunt aanpassen. De loeplamp vergroot 1.75x
maar met de ingebouwde zwenkarm met een extra
lens kunt u dit uitbreiden tot 4x vergroting. Dankzij de
grote doorsnede van de lens kunt u een ruime
werkoppervlakte vergroten en verlichten.
In deze serie is ook de Daylight loeplamp iQ
verkrijgbaar.
Specificaties:
» Verlichting: led, 12 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (6000 en 4000 op 15 cm);
» Lichtopbrengst: 700 lumen;
» 2 helderheidsniveaus;
» Vergroting: 1.75x, extra lens: 4x (12D);
» Diameter lens: 17,5 cm;
» Maximale armlengte: 118 cm;
» 100% ESD-veilige verlichte vergroting;
» UV lichtbron: LED UV-A;
» UV golflengte: 365 nm;
» Uitzonderlijk sterke loepkop en onderdelen van
koolstofvezel;
» Kleur armatuur: zwart;
» Gewicht: 4 kg;
» Snoerlengte: 2 meter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Kleurtemperatuur

Doorsnede

E25101

1.75x-4x

6000 K

17,5 cm

Lux

Nanometer

Prijs

365 nm

€649,99

6000-4000
(op 15
cm)
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Daylight loeplamp iQ

Daylight loeplamp Omega 3.5

Daylight loeplamp iQ is een ergonomisch ontworpen
loeplamp, waardoor u de loepkop vrij kunt bewegen en
in elke positie kunt brengen. De loeplamp is uitgerust
met een lichtgewicht acryl lens, die 1.75x (3D) vergroot
en bovendien voorzien is van een anti-kraslaag. Naast
de grote lens heeft deze loeplamp ook nog een kleine
lens aan een flexibele arm, die 4x vergroot (12D).
Zodoende heeft u uitstekend zicht en kunt u uw
hobby's en werkzaamheden in alle precisie uitvoeren.

De Daylight loeplamp Omega 3.5 is een compacte en
lichtgewicht loeplamp. Hij vergroot 2.25x (5 dioptrie)
en beschikt over heldere daglicht ledverlichting met
een kleurtemperatuur van 6000 kelvin. Deze verlichting
bestaat uit 4 helderheidsniveaus en is eenvoudig
dimbaar. De leds zitten rond de gehele lens en bieden
zo het optimale licht om gedetailleerd te kunnen
werken. U kunt de lens afdekken, wanneer u alleen licht
nodig heeft.

De Daylight loeplamp iQ biedt een breed gezichtsveld.
U kunt de loepkop zowel horizontaal als verticaal
maximaal bewegen. De verzwaarde en intern geveerde
arm zorgt voor een optimaal horizontaal bereik en
zorgt er bovendien voor dat de loeplamp stabiel blijft
staan. De lens wordt geleverd met een verwijderbare
lensbeschermer. Vanwege het materiaal van de
loeplamp is deze makkelijk schoon te houden. De leds
in deze loeplamp gaan zo'n 50.000 lichturen mee.
Daardoor is dit product een hele duurzame keuze.

De Daylight loeplamp Omega 3.5 is zeer flexibel van
aard en bevat 2 buigpunten in de arm van de lamp.
Bovendien is de kop roteerbaar. Op deze manier kunt u
de loeplamp op een voor u ideale positie instellen, met
een maximum bereik van 68 cm. De arm van de
loeplamp is voorzien van een siliconen laag, waardoor
hij makkelijk schoon te houden is. De loeplamp bestaat
uit 2 delen en een tafelklem en kan zodoende efficiënt
opgeborgen worden. Wij leveren hem met een
bijbehorende draagtas met schouderband, zodat u
hem eenvoudig mee kunt nemen.

In deze serie is ook de Daylight loeplamp iQ ESD
verkrijgbaar.
Specificaties:
» Verlichting: led, 12 watt;

Specificaties:
» Verlichting: led, 6,5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» In 4 stappen dimbaar;
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» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte: 6300 lux (op 15 cm);
» In 4 stappen dimbaar (6300 - 5500 - 3500 - 1800 lux);
» Lichtopbrengst: 814 lumen;
» Vergroting: 1.75x (3D), extra lens: 4x (12D);
» Diameter lens: 17,5 cm;
» Materiaal lens: acryl met anti-kraslaag
» Kleur armatuur: wit/donkergrijs;
» Armlengte: 118 cm;
» Afmeting: 60 x 23 x 90 cm (L x B x D);
» Levensduur: ca. 50.000 lichturen;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

» Vergroting: 2.25x (5D);
» Diameter lens: 9 cm;
» Armlengte: 68 cm;
» Kleur armatuur: wit/lichtgrijs;
» Afmeting verpakking: 20 x 56 x 8 cm (L x B x H);
» Gewicht: 1,5 kg;
» Levering inclusief draagtas.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

E25500

6000 K

2.25x

5

9 cm

Lux

Prijs

7000

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Kleurtemperatuur

Doorsnede

1.75x

6000 K

17,5 cm

15
cm)

Lux

Prijs

6300
E25100

(op

(op
15

€279,00

cm)
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Daylight Halo tafelloeplamp

Daylight MAG lamp XL

Daylight Halo is een moderne en strak vormgegeven
loeplamp met ledverlichting. De lamp beschikt over
krachtige leds die in drie verschillende lichtstanden
dimbaar zijn (NB: bij de Halo Go is dit twee
lichtstanden). De loeplamp is opvouwbaar en licht in
gewicht en heeft een flexibele arm. Hij is dus ideaal om
te gebruiken op uw bureau of tijdens het uitvoeren van
uw hobby.

Deze vernieuwde Daylight MAG lamp XL is een modern
en aantrekkelijk slank ontwerp loeplamp. Ideaal dus
om te lezen en te werken aan projecten waarbij details
belangrijk zijn.

Daylight Halo is verkrijgbaar in 2 verschillende
varianten. De eerste variant biedt een vergroting van
2,25x (5D) en wordt geleverd met een inzetlens die de
vergroting kan verhogen tot 4x (12D).

De instelbare arm zorgt ervoor dat u het vergrootglas
precies kunt plaatsen waar het nodig is. Wij leveren de
Daylight MAG lamp XL inclusief tafelklem.

Halo Go is de tweede variant van deze loeplamp. Hij is
draagbaar en werkt op een ingebouwde en oplaadbare
batterij. De Halo Go voorziet u voor minstens acht
aaneengesloten uren van licht. Hij vergroot 2,25x (5D)
en wordt geleverd met een inzetlens die de vergroting
kan verhogen tot 4x (12D).
Tijdelijke actie: u ontvangt nu gratis een bijpassende
beschermhoes bij uw bestelling (zolang de voorraad
strekt).
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Doorsnede lens: 9 cm;
» Vergroting: 2,25x (5D);
» Lux (op 15 cm): 4000;
» Lumen: 315;
» Energieverbruik: 6 Watt;
» Snoerlengte: 2 meter;
» Afmeting: 15 x 15 x 33 cm (L x B x H).

Deze led loeplamp heeft een dimmer met 2
helderheidsniveaus. De grote glazen lens heeft een
diameter van 17,7 cm en 1.75x vergroting (3 dioptrie).

Specificaties:
» Lichtbron: led;
» Lux bij 15 cm: 5300;
» Lichtkleur: 6000 kelvin;
» Energieverbruik: 11,5 watt;
» Dimmer: 2 standen;
» Maximum armlengte: 108 cm;
» Gewicht: 2,9 kg;
» Kabellengte: 2,1 meter;
» Lensgrootte: 17,7 cm;
» Vergroting: 1.75x (3 dioptrie);
» Levering inclusief tafelklem;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergrotingsfactor

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Lux

Prijs

EN1300

1.75x

3

6000 K

177

5300

€109,99

Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

E25200

Halo

2.25x

5

9 cm

Lux

Prijs

4000
op 15
cm

€64,99

afstand
4000
E25201

Halo
Go

2.25x

5

9 cm

op 15
cm

€74,99

afstand
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Daylight loeplamp Quadra

Daylight loeplamp Omega 5

De laatste modellen van €299,99 voor €229,99!
Op=op!

Daylight loeplamp Omega 5 is een modern
vormgegeven, ergonomische loeplamp. De loeplamp
wordt geleverd met 2 lenzen van elk 12,5 cm
doorsnede (5 inch). Met 40 krachtige daglicht leds
(totaal 8 watt) wordt uw werk daardoor zeer goed
verlicht. De standaard lens vergroot 1.75x, zodat u alle
details optimaal kunt zien. Voor meer vergroting kunt u
eenvoudig de lens verwisselen voor de tweede en
sterkere lens met een vergroting van 2.25x.

Deze Daylight loeplamp Quadra is een elegant
vormgegeven breedbeeld loeplamp, die makkelijk naar
wens af te stellen is. De grote (20 cm x 12,7 cm) lens
heeft zowel aan de linker- als aan de rechterkant 16
leds (totaal 10 watt). De verlichting kan aan beide
kanten afzonderlijk aan of uit gezet worden en ook nog
eens in 5 verschillende lichtniveaus. Zo kunt u uw werk
altijd onder optimale belichting uitvoeren. De
standaard lens vergroot 1.75x (3D), waardoor u alles
gedetailleerd kan zien.
De Daylight loeplamp Quadra heeft een nieuw
ontworpen balansarm, die de lamp wendbaar maakt en
het makkelijk maakt de lamp op een door u gewenste
hoogte of positie in te stellen. De 32 leds hebben een
gemiddelde levensduur van wel 50.000 uur, wat
neerkomt op praktisch 20 jaar effectief gebruik. De

Vanwege deze nieuwe eigenschappen is de Daylight
loeplamp Omega 5 bijzonder gebruiksvriendelijk en
duurzaam. De combinatie van verlichting met
een vergrootglas is namelijk de ideale combinatie om
weer te lezen, te handwerken of te hobbyen. Deze
loeplamp is ook zeer geschikt voor industrieel gebruik.
De nieuw ontworpen kop-arm-verbinding maakt
bovendien eenvoudig een probleemloze en stabiele
positionering mogelijk. De op- en neer beweging van
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loeplamp heeft ook een automatische ‘power off’
functie, wat inhoudt dat de lamp zich na negen uur
gebruik vanzelf uitschakelt om energie te besparen. De
lamp wordt geleverd met een robuuste en handige
tafelklem en een afdekplaatje voor de lens; dit om
brandgevaar te voorkomen.
Klik hier voor de ESD-veilige variant van de Daylight
loeplamp Quadra.
Specificaties:
» Standaard vergroting: 1.75x (3D);
» Armlengte/reikwijdte: 118 cm;
» Afmetingen lamp (L x B x H): 25,5 cm x 60 cm x 78
cm;
» Afmetingen lens (B x H): 20 x 12,7 cm;
» Verlichting: 32 leds;
» Verlichtingssterkte: 6800 lux op 15 cm;
» Lichtsterkte op 5 niveaus af te stellen, links en rechts
afzonderlijk;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Energieverbruik: 12 watt;
» Gewicht: 4,1 kg;
» Snoerlengte: 2,5 meter;
» Automatische uitschakeling na 9 uur gebruik;
» Tafelvoet en rolstatief als accessoire leverbaar.

Producteigenschappen

de kop is geregeld met een stelschroef (vleugelmoer).
De veren zijn in de arm weggewerkt. De 40 leds van de
Omega 5 hebben een gemiddelde levensduur van
50.000 uur voor circa 20 jaar probleemloos gebruik.
Voor een loeplamp met een grotere lens van 17,5 cm
met 1.75x vergroting verwijzen wij u naar de Daylight
loeplamp Omega 7.
Specificaties:
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» 40 hoogwaardige Daylight-led's (8 watt);
» In 2 stappen dimbaar: (100% – 40% – 0);
» Lichtsterkte: 5500 lux (meetafstand 15 cm);
» Quick-lens-swap-lenswisselsysteem;
» Glazen lenzen met een doorsnede van 12,5 cm en
een vergroting van 1.75x (3 dioptrie) en 2.25x (5
dioptrie);
» Lens is af te dekken met een losse kap;
» Grote reikwijdte (max. 115 cm);
» Levering inclusief tafelklem;
» Snoerlengte: 260 cm;
» Gewicht: 2,8 kg;
» Tafelvoet en rolstatief optioneel leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

E25110
Artikelnummer

Vergrotingsfactor

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Lux

Prijs

D25120

1,75

3

6000 K

200 x 127

6800

€229,99

Vergroting
1.75 en
2.25
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Kleurtemperatuur

Lux

Doorsnede

Prijs

3 en 5

6500

5500

12,5

€174,99
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Daylight loeplamp Omega 7

Daylight tafelloeplamp

Daylight loeplamp Omega 7 is een modern
vormgegeven, ergonomische loeplamp met een grote
lens van 17,5 cm. Met 60 krachtige daglicht leds
(totaal 12 watt) wordt uw werk daardoor zeer goed
verlicht. De standaard lens vergroot 1.75x, zodat u alle
details optimaal kunt zien. Optioneel kunt u deze
loeplamp ook bestellen met een extra lens, wat 2.25x
vergroting oplevert. Deze nieuwe eigenschappen
maken deze kwaliteitslamp dus bijzonder
gebruiksvriendelijk en duurzaam. De combinatie van
verlichting met een vergrootglas is namelijk de ideale
combinatie om weer te lezen, te handwerken of te
hobbyen. Deze loeplamp is ook zeer geschikt voor
industrieel gebruik.

Deze compacte Daylight tafelloeplamp is uitermate
geschikt om kleine details te kunnen bekijken.
Vanwege de combinatie van een vol lichtspectrum
Naturalight lichtbron met de inzetlens, kunt u details
weer extra scherp zien. Bovendien beschikt deze
tafelloeplamp over een extra inzetlens, waardoor uw
zicht versterkt wordt. Met deze tafelloeplamp kunt u
dus comfortabel werken zonder hoofdpijn. Deze
Daylight tafelloeplamp helpt u bij al uw werk en
hobby’s.

De nieuw ontworpen kop-arm-verbinding maakt
bovendien eenvoudig een probleemloze en stabiele
positionering mogelijk. De op- en neer beweging van
de kop is geregeld met een stelschroef (vleugelmoer).
De veren zijn in de arm weggewerkt. De 60 leds van de
Daylight loeplamp Omega 7 hebben een gemiddelde
levensduur van 50.000 uur voor circa 20 jaar
probleemloos gebruik.
Voor een loeplamp met 2 kleinere lenzen van 12,5 cm
met 1.75x en 2.25x vergroting, verwijzen wij u naar de
Daylight loeplamp Omega 5.

Specificaties:
» Verlichting: led, 12 watt;
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» Vergroting: 1.75x, vergroting inzetlens 4x;
» Diameter: 9 cm, diameter inzetlens: 2 cm;
» Armlengte: 35 cm;
» Gewicht: 2 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Prijs

EN1040

1.75

3

6500K

€56,00

Specificaties:
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
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» 60 hoogwaardige Daylight-leds (12 watt);
» In 4 stappen dimbaar;
» Lichtsterkte: 6630 lux en 814 lumen (meetafstand 15
cm);
» Quick-lens-swap-lenswisselsysteem;
» Vergroting: 1.75x (3D) of 2.25x (5D);
» Doorsnede: 17,5 cm of 13 cm;
» Lichte en grote kunststof lens met antikras-coating;
» Lens is af te dekken met een losse kap;
» Grote reikwijdte (max. 118 cm);
» Levering inclusief tafelklem;
» Snoerlengte: 260 cm;
» Gewicht: 3,0 kg;
» Tafelvoet, rolstatief, extra lens (5D) en extra lens (4D
of 6D) als accessoire leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergrotingsfactor

Dioptrie

Kleurtemperatuur

Doorsnede

Lux

Prijs

E25130

1,75

3D

6500K

175

6330

€249,99

E25130+D62001

2.25

5D

6500K

130

6330

€285,99
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