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Waldmann loeplampen

Waldmann loeplamp MLD compact
(dimbaar)
Nu van €310,- tijdelijk voor €265,-! Waldmann loeplamp MLD
compact, de perfecte combinatie van zowel optimaal zicht
dichtbij als een hoge lichtkwaliteit. Hiermee kunt u namelijk weer
lezen, handwerken of hobbyen. De Waldmann loeplamp MLD
compact geeft een beeld dat vrij is van vertekening, zodat u
weer vlekkeloos kunt zien. Het gezichtsveld is bovendien
optimaal aangepast aan uw kijkafstand. Zodoende kunt u kijken
zonder vervorming. Ook biedt dit u de mogelijkheid om
ergonomisch te werken. De loeplamp beschikt namelijk over
ideaal gebalanceerde verbindingstechnologie en een traploze
dimmerfunctie. Daarmee is deze loeplamp een onmisbaar
hulpmiddel in veel industriële toepassingen, waarbij het
menselijk oog uitdagende taken moet uitvoeren. Deze loeplamp
is een kwalitatief hoogwaardige loeplamp van Duitse makelij.
Speciﬁcaties: » Verlichting: led, 12 watt; » Kleurtemperatuur:
5000 kelvin; » Vergroting: 1.85x (3.5 dioptrie); » Diameter: 16
cm; » Armlengte: 80 cm; » Kleur armatuur: lichtgrijs; » Levering
inclusief tafelklem (0-70 mm); » Geen schittering dankzij
gesatineerd scherm; » Kunststof lens met harde coating; »
Ergonomische verbindingstechnologie met 2D-kopverbinding; »
Membraansleutel geïntegreerd in de armatuurkop voor aan en uit
en dimmen; » Levering inclusief ca. 3 meter aansluitkabel en
plug-in voeding met stekker; » Optioneel is een tafelvoet
leverbaar.
Vergroting Dioptrie Kleurtemperatuur Artikelnummer
1-85
3-5
5000k
113525000
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Waldmann ring loeplamp
De Waldmann ring loeplamp is een innovatie van Waldmann. Het
gebruik van zes innovatieve leds in plaats van een traditionele tlbuis geeft een duidelijke meerwaarde. 4 maal meer licht per watt
en dus ook een aanzienlijke lager energieverbruik. De leds
hebben een levensduur van minimaal 50.000 branduren. Deze
Waldmann ring loeplamp heeft zowel een vergrootglas als
verlichting. Dit is de ideale combinatie om te lezen, te
handwerken of te hobbyen. De door Waldmann speciaal
ontwikkelde lampafdekking met geïntegreerde hightech optiek,
focust het licht op het werkvlak. Lichtverlies door verstrooiing
wordt zo tot een minimum beperkt, zodat het licht optimaal
benut kan worden. De door Waldmann ontwikkelde Soft-Touchsensor is geïntegreerd in de lampkop, zodat die gemakkelijk
bereikbaar is voor de hand van de bediener. Al door het licht
aanraken van de sensor schakelt de lamp aan en uit. Het design
van de led-ring is aansprekend en functioneel. De lampkop
neemt slechts een hoogte van 13 mm in. Het gewicht is minimaal
dankzij de kunststof lens van Eschenbach-makelij. Door het
minimale gewicht is het hinderlijke wegzakken van de loep
verleden tijd. Speciﬁcaties: » Verlichting: led, 6 watt; »
Lichtopbrengst: max. 6000 lux; » Diameter: 7 cm; » Armlengte:
83 cm; » Flexibel instelbaar door buigarm; » 360 graden
wentelbare loepkop; » Levering inclusief tafelklem; » Optioneel is
een tafelvoet leverbaar.
Vergroting Dioptrie Kleurtemperatuur Artikelnummer
2-3
5-3
4000k
112885000
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Waldmann loeplamp SNL 319
Deze Waldmann loeplamp SNL 319 is een kwalitatief
hoogwaardige loeplamp van Duitse makelij. Dit model is namelijk
uitgerust met een veerontlaste scharnierarm. In combinatie met
een 3D-kogelkopscharnier maakt dit het gemakkelijk bewegen
van de lens mogelijk. De loeplamp is zodoende zeer licht
instelbaar zonder lastig nazwenken. De lampen hebben
bovendien 2 instelbare lichtniveaus. Deze loeplamp heeft zowel
een vergrootglas als verlichting. De Waldmann loeplamp SNL 319
is daarom de ideale combinatie om te lezen, te handwerken of te
hobbyen. Speciﬁcaties: » Verlichting: led; » Kleurtemperatuur:
4000 kelvin; » Diameter: 16 x 15 cm; » Armlengte: 83 cm; »
Kleur armatuur: lichtgrijs; » Lichtbronnen zijn apart
inschakelbaar; » De lens is af te dekken door middel van een
losse kap; » Levering inclusief tafelklem; » Optioneel is een
tafelvoet leverbaar.
Vergroting Dioptrie Kleurtemperatuur Artikelnummer
1-75
3
4000k
113 460 000-0

Prijs
€

Waldmann loeplamp Ergonomic
Nu van €385,- voor €299,- Deze Waldmann loeplamp
Ergonomic geeft een vertekeningsvrij beeld. De lens is namelijk
met een cera-tec® oppervlaktecoating beschermt tegen
belasting. De lensafdekking zit aan het armatuur vast, zodat u
hem ook kunt gebruiken als anti-verblindingskap. Vanwege de
T16-lichtbron technologie kunt u proﬁteren van een hoge
verlichtingssterkte. De lichtbron biedt ook EVG hoogfrequente
trillingsvrije ringverlichting, waardoor u egaal licht toegestraald
krijgt. Dit is dan ook het ideale hulpmiddel om weer te lezen, te
handwerken of te hobbyen. Speciﬁcaties: » Verlichting: led, 22
watt; » Kleurtemperatuur: 4000 kelvin; » Lichtsterkte: 850 lux; »
Diameter: 12 cm; » Armlengte: 83 cm; » Kleur armatuur:
lichtgrijs; » Levering inclusief tafelklem; » Optioneel is een
tafelvoet leverbaar.
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Vergroting
1-85
2
2-5

Dioptrie
3-5
4
6

Kleurtemperatuur
4000k
4000k
4000k

Artikelnummer
646531000
646531001
646531002

Prijs
€
€
€

Waldmann loeplamp Tevisio
Deze nieuwe Waldmann loeplamp Tevisio is het eerste op led
gebaseerde product in haar klasse. Deze loeplamp heeft een
verlichtingssterkte van 6.000 lux en slechts 14 watt verbruik.
Deze tafelloeplamp biedt zowel maximale beweeglijkheid door de
nieuwe knikarmtechnologie, als hoge zichtkwaliteit. Daardoor
ondersteunt de loeplamp de gebruiker optimaal bij veeleisende
visuele taken. De combinatie van verlichting met een
vergrootglas is dan ook de ideale combinatie om weer te lezen,
te handwerken of te hobbyen. Deze Waldmann loeplamp Tevisio
staat voor een ergonomisch design. Het zicht door de grote lens
is vrij van vervormingen en het armatuur is bovendien eenvoudig
hanteerbaar. Deze loeplamp heeft gladde oppervlakken, wat
makkelijk is voor een snelle reiniging. Daarnaast zijn de functies
intuïtief bedienbaar. Een krasvaste glazen loep, robuust
aluminium en metaal vervangend hoogwaardig kunststof
GRIVORY® GVX, garanderen tot slot een lange levensduur. De
hoogwaardige verwerking naar Waldmann kwaliteitsstandaard
laat zich ook zien in de gesloten bouwvorm met binnenliggende
bedradingen. Speciﬁcaties: » Verlichting: 48 leds, 14 watt; »
Kleurtemperatuur: 4000 kelvin; » Verlichting tot 10% traploos
dimbaar; » Diameter: 16 cm; » Armlengte: 100 cm; »
Lichtregeling door middel van reﬂector; » Absoluut krasvrije
glazen loep; » 3D-scharnierkop voor individuele instellingen; »
Touchschakelaar in de armatuurkop voor aan/uit, dimmen of
extra visualisatie-functie; » Behuizing van kleurloos
geëloxeerd aluminium en zwart hoogwaardig kunststof
gesatineerde acrylafscherming; » Levering inclusief tafelklem; »
Optioneel is een tafelvoet leverbaar.
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Vergroting Dioptrie Kleurtemperatuur Artikelnummer
Prijs
1-8
3-5
4000k
112919000-00491786 €
1-8
35-met-8 4000k
112919001-00499159 €
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