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MOBIELE LAMPEN

Daylight Twist 2 Go acculamp

Daylight Twist 2 draagbare lamp

De Daylight Twist 2 Go is de nog flexibelere versie van
de Daylight Twist 2 draagbare lamp. Deze acculamp is
namelijk oplaadbaar en biedt tot wel 8 uur aan
gelijkmatige en heldere verlichting. Met de 6000 kelvin
heldere daglicht ledverlichting heeft u bovendien
optimaal zicht op uw werk en bezigheden. Deze lamp
beschikt bovendien over 3 helderheidsniveaus,
waarmee u de verlichting naar wens kunt instellen. Ook

De Daylight Twist 2 draagbare lamp biedt optimale
verlichting voor uw omgeving, of dit nu op uw werkplek
of onderweg is. De lamp beschikt namelijk over
hoogwaardige ledverlichting in een heldere lichtkleur.
De lichtsterkte is in 3 stappen dimbaar, waardoor u het
licht naar wens kunt instellen. Deze lamp biedt een
hoog contrast en accurate kleurenweergave, wat het
eenvoudig en minder vermoeiend maakt om te lezen

de lichtinval kunt u zelf bepalen, met dank aan de
draaibare lampkop. Zodoende is het minder
vermoeiend om te lezen, te werken of andere taken uit
te voeren.

en werken. De lamp verbruikt weinig energie en biedt
schaduwvrije verlichting op de gewenste plek. De
Twist 2 is opvouwbaar en licht van gewicht, waardoor
u hem overal mee naartoe kunt nemen.

U kunt de Daylight Twist 2 Go eenvoudig overal mee
naartoe nemen, vanwege het compacte formaat en het
lichte gewicht van de lamp. Ook beschikt de lamp over
een handvat, waarmee u hem gemakkelijk kunt dragen.
Onderweg kunt u de lamp makkelijk opladen middels
de bijgeleverde USB-C kabel en adapter.

Deze lamp is nu ook verkrijgbaar in een oplaadbare
variant op accu: de Daylight Twist 2 Go.

Specificaties:
» Verlichting: led, 5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (op 30 cm): 1600-1200-740 lux;
» In 3 stappen dimbaar;

Specificaties:
» Verlichting: led, 11 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (op 30 cm): 2000/1500/1000 lux;
» In 3 stappen dimbaar;
» Lichtopbrengst: 600 lumen;
» Draaibare lampkop voor optimale positionering;
» Afmeting: 35 x 13 x 11 cm (L x B x D);
» Kleur: wit;
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» Lichtopbrengst: 350 lumen;
» Draaibare lampkop voor optimale positionering;
» Afmeting verpakking: 35 x 13 x 11 cm (L x B x D);
» Kleur: wit/groenblauw;
» Gewicht: 1 kg;
» Met zowel USB-C aansluiting als adapter;
» Accuduur op maximale lichtsterkte (1600 lux): 3 uur;
» Accuduur op middelste lichtsterkte (1200 lux): 4,5
uur;
» Accuduur op minimale lichtsterkte (740 lux): 8,5 uur;
» Stroomvoorziening: oplaadbare accu (lithium
batterij).

» Gewicht: 1 kg;
» Snoerlengte: 1,8 m;
» Stroomvoorziening: netaansluiting.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

E35070

6000 K

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lux

Lumen

Prijs

Max.
1500
E35090

6000 K

lux
(op
30

Max.
350

€89,99

lux

cm)
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Lux
2000-1500-1000
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Lumen

Prijs

600
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Daylight Foldi Go

Daylight Smart Go

De Daylight Foldi Go is een oplaadbare en draagbare
bureaulamp met bijpassende beschermcase. Ideaal
dus om onderweg mee te nemen. Vanwege de
verstelbare arm en roteerbare lampkop kunt u het licht
naar wens positioneren. Als de lamp volledig
opgeladen is, gaat hij zo'n 8 uur mee. Dankzij een
handige indicator ziet u in een oogopslag wat het
huidige batterijniveau is.

Daylight Smart Go is draagbaar en licht van gewicht,
dus u kunt hem eenvoudig waar dan ook mee naartoe
nemen. Met deze reisgenoot ziet u de kleuren en
details overal helder. De batterij van de lamp is
oplaadbaar middels een USB-kabel die u op uw laptop
of telefoonoplader kunt aansluiten. Na volledig
opladen geeft de lamp zo'n 6 uur licht. Wilt u onderweg
nog langer kunnen genieten van het licht? Dan biedt
deze powerbank uitkomst. Na opladen met deze fastcharging powerbank gaat uw draagbare lamp weer 7
uur mee.

De Daylight Foldi Go beschikt over hoogwaardige
ledverlichting die in 4 stappen dimbaar is. Hierdoor
heeft u het licht niet alleen in de gewenste positie,
maar ook in de gewenste intensiteit. Zodoende heeft u
optimaal licht onderweg, of op uw werkplek.
Specificaties:
» Verlichting: led, 5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte (in 4 stappen dimbaar):
Op 25 cm: 2450-2060-1590-1160 lux;
Op 34 cm: 1380-1160-910-675 lux;
» Lichtopbrengst: 340 lumen;
» Lange, verstelbare arm met maximaal bereik van 30
cm;
» Roterende lampkop voor optimale positionering;
» Met batterijniveau indicator;
» Afmeting: 25 x 14 x 7 cm (L x B x D);
» Kleur: wit en grijs;
» Gewicht: 0,85 kg;
» Snoerlengte: 1,5 m;
» Levering inclusief beschermcase;
» Levering inclusief USB-adapter en -kabel.

Producteigenschappen
Artikelnummer

E35050

Kleurtemperatuur

6000 K

Lux

2450-2060-1590-1160
(op 25 cm)

Lumen

Afmeting

Prijs

25 x 14 x
340

7 cm (L x
B x D)

€89,99

De Daylight Smart Go beschikt over heldere daglicht
ledverlichting met 95+ CRI, voor een goede
kleurafstemming en een beter contrast. Deze
verlichting is in 3 stappen dimbaar. Het ontwerp van de
lamp is elegant en onopvallend en steunt op een
chique metalen houder. Hierdoor neemt hij geen
onnodige ruimte in op uw werkplek. Deze lamp is dan
ook ideaal voor tijdens het lezen, handwerken,
schilderen, computerwerk of koken. Wanneer u de
lamp dichtklapt, gaat de verlichting automatisch uit om
batterij te besparen.
Specificaties:
» Verlichting: led, 5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 Kelvin;
» In 3 stappen dimbaar;
» Lichtsterkte op 30 cm: 630 lux;
» Lichtopbrengst: 120 lumen;
» Batterijduur: 4,5 uur tot ruim 10 uur, afhankelijk van
de helderheidsinstelling;
» Kleur: wit op bronzen houder;
» Afmeting: 30 x 10 x 8,4 cm (L x B x H);
» Gewicht: 450 gram;
» Batterijduur: ca. 6 uur;
» Lengte USB-kabel: 120 cm;
» Oplaadbaar middels USB-aansluiting, eventueel
middels afzonderlijk leverbare powerbank;
» Uit te breiden met een universele USB-adapter om
deze ook met netstroom op te kunnen laden.

Producteigenschappen
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Artikelnummer

Naam

Kleurtemperatuur

incl. USB-

6000 K

lader

incl. USBlader en
USB-adapter

Prijs

(op
30

120

€39,99

120

€49,95

cm)

Smart Go
EN1370+30051

Lumen

630

Smart Go
EN1370

Lux

630
6000 K

(op
30
cm)

Daylight Smart Clip-on lamp

Iris draagbare lamp Reverse

De Daylight Smart Clip-on lamp is een flexibele en
lichtgewicht lamp, die u eenvoudig overal aan
vastklemt. Bijvoorbeeld aan uw boek, naaiwerk of een
ander oppervlak. De lamp is oplaadbaar en zodoende
kunt u hem overal mee naartoe nemen. De Daylight
Smart Clip-on lamp beschikt over hoogwaardige
ledverlichting, waardoor u altijd helder daglicht ter
beschikking heeft. Dankzij de flexibele arm kunt u die
verlichting bovendien elke kant op laten schijnen. U
kunt de lamp opladen middels de bijgeleverde USBkabel. Dit is behalve een energie-efficiënte ook
duurzame keuze; de lamp heeft namelijk een
levensduur van wel 50.000 lichturen.

Iris draagbare lamp Reverse is een lichtgewicht
oplaadbare lamp, die zowel koel als warm licht geeft.
De intensiteit hangt af van de zijde waarop de lamp
staat. Als u de lamp horizontaal neerlegt, geeft deze
een gebalanceerde mix tussen de twee
kleurtemperaturen. De lamp beschikt over
hoogwaardige ledverlichting in de vorm van 18
verschillende leds, die bovendien in te stellen zijn in 6
helderheidsniveau's. Zodoende heeft u optimale
verlichting voor taken als lezen, tekenen of schrijven.
Door het moderne ontwerp is deze lamp zowel
geschikt voor gebruik thuis, als voor onderweg. De
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Specificaties:
» Verlichting: led, 1,8 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» In 3 stappen dimbaar;
» Lichtopbrengst: 85 lumen;
» Lichtsterkte op 30 cm: 1000 lux (100%) en 200 lux
(10%);
» Kleur: wit;
» Gewicht: 126 gram;
» Levensduur: 50.000 lichturen;
» Oplaadtijd: 2 à 3 uur;
» Afmeting: 12 x 35 x 5,6 cm (L x B x D);
» Snoerlengte: 1 meter;
» Levering inclusief USB-kabel, maar exclusief USBadapter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lumen

Lux

Watt

Prijs

1,8

€24,99

Max.
1000
DN1380

6000 K

85

lux
(op
30
cm)

lamp beschikt over een ingebouwde dimmer, die
bediend kan worden door de touchpanelen aan beide
zijden van de lamp. Aan een zijde van de lamp bevindt
zich een hendel. Hiermee kunt u de lamp vervoeren of
ergens ophangen.
Wij leveren deze Iris draagbare lamp Reverse met een
standaard USB naar micro-USB kabel, waarmee u de
lamp kunt opladen via een USB-poort op een computer,
tablet of power bank. Optioneel kunt u er ook een
universele USB-adapter bij bestellen. Als de lamp
volledig is opgeladen, gaat de batterij tot 48 uur mee,
afhankelijk van de diminstellingen die op dat moment
van toepassing zijn op de lamp. Een blauw lampje
geeft aan waneer er nog slechts 20 minuten licht over
is in de lamp.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2800-5500 kelvin;
» Lux: 400 (op 30 cm);
» Lengte: 20 cm;
» Diameter: 8,5 cm;
» Gewicht: 300 gram;
» Met USB-aansluiting;
» Oplaadduur: 5 à 6 uur.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lux
400

LV3191

2800-5500 K

(op
30
cm)
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Afmeting

20 x 8,5
cm (L x
D)

Gewicht

Prijs

300

€65,00

gram

€55,00
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Iris draagbare lamp ZigZag
Iris draagbare lamp ZigZag is een moderne taaklamp
die beschikt over hoogwaardige ledverlichting. U kunt
de lamp bedienen middels een aanraakgevoelige knop.
Daarmee kunt u schakelen tussen drie verschillende
lichtniveau's. De kleurtemperatuur van de lamp is 4500
kelvin, dus warm wit. De lamp kan opgevouwen
worden tot zakformaat, waardoor het een ideale lamp
is voor gebruik tijdens het reizen of in kleine
werkplaatsen.
U kunt de Iris draagbare lamp ZigZag opladen met een
standaard telefoonoplader met micro USB-aansluiting.
Wij leveren deze lamp zowel met als zonder adapter.
Specificaties:
» Verlichting: led, 3.5 watt;
» Kleurtemperatuur: 4500 kelvin;
» Lux (op 30 cm): 850-575-114;
» In 3 stappen dimbaar;
» Kleur armatuur: mat antraciet;
» Met USB-aansluiting;
» Afmeting: 20 x 6 (L x B) x 2,5 (H opgevouwen) of 30
(H uitgevouwen) cm;
» Batterijduur: tot 48 uur (in meest gedimde stand, op
een volledig opgeladen batterij).

Producteigenschappen

Alecto zaklamp/nachtlamp
ATL-110
Alecto zaklamp/nachtlamp ATL-110 is een oplaadbare
lamp voor noodsituaties, verkrijgbaar in een wit en
zwart model. Op sommige plekken in en rond uw huis,
garage, caravan of opslag kan een klein lichtje een
wereld van verschil maken. Want waar u in het donker
struikelt over losliggende kabels, rondslingerende
spullen of speelgoed, komt u er met een lampje zonder
blauwe plekken vanaf. Dat is dan ook het eerste grote
voordeel van deze noodverlichting. Maar zeker niet het
enige.
Allereerst heeft de noodverlichting twee lichtbronnen het nachtlampje en de zaklamp – en gaat het
nachtlampje automatisch aan als het donker wordt. Op
die manier heeft u er dus geen omkijken naar. Ook in
geval van een stroomonderbreking wordt deze
noodverlichting direct ingeschakeld.
Hoe werkt deze noodverlichting?
U kunt de Alecto zaklamp/nachtlamp ATL-110 op
diverse manieren gebruiken. Zo kunt u het lampje
standaard in de oplader plaatsen, zodat hij altijd is
opgeladen in geval van nood. De zaklamp heeft dan
een gebruiksduur van ongeveer twee uur. De oplader
werkt met inductie, wat betekent dat de stroom aan het
lampje wordt afgegeven zonder dat het lampje zelf in
het stopcontact zit.
Het nachtlampje (dat gaat branden zodra het donker
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Artikelnummer

Naam

Kleurtemperatuur

Lux

Watt

Prijs

Iris
LV3181

draagbare
lamp

4500 K

850-575-114
(op 30 cm)

3,5

€75,00
€59,00

ZigZag
Iris
draagbare
LV3181+30051

lamp
ZigZag met

4500 K

850-575-114
(op 30 cm)

3,5

€83,00
€68,95

wordt) verbruikt weinig stroom. Daarom geeft het
nachtlampje slechts een zacht schijnsel. De
noodverlichting/zaklamp zelf beschikt over
hoogwaardige ledverlichting en biedt zodoende wel
een helder licht. De intensiteit daarvan kunt u echter
zelf bepalen. Zodra u het lampje uit de lader haalt, gaat
het ‘grote licht’ automatisch aan.

USB-adapter

Specificaties:
» Verlichting: led, 1,3 watt;
» Verkrijgbaar in wit en zwart;
» Automatisch nachtlampje met lichtsensor;
» Oplaadbaar - altijd klaar voor gebruik;
» Noodverlichting automatisch aan bij
stroomonderbreking;
» Automatische inschakeling bij verwijdering uit lader;
» Gebruiksduur zaklamp tot 2 uur;
» Lichtintensiteit instelbaar;
» Afmeting: 165 x 55 x 55 cm (L x B x H);
» Werkt op inductielader en bijgeleverde oplaadbare
batterijen (3x AAA).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Afmeting

Prijs

165 x 55
ATL-110

Wit

x 55 mm
(L x B x

€19,99

H)
165 x 55
ATL-110ZT

Zwart

x 55 mm
(L x B x
H)
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Schweizer Multilight PRO
tafellamp AKKU
Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU uit de
nieuwe Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen
is recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de
behoeften van slechtzienden. De lampen brengen
slimme techniek, duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.
Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU is
beschikbaar in twee varianten. De eerste variant is
leverbaar in drie verschillende lichtkleuren, namelijk in
2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K
(koel wit). De tweede variant is een 3 in 1 model, dat
beschikt over alledrie de lichtkleuren. De lamp werkt op
een Lithium Ion batterij die 4 uur meegaat en een
oplaadtijd heeft van 3 uur. De batterijstatus is
eenvoudig te herkennen. Het mat zwarte oppervlak van
de lamp voorkomt vervelende reflecties en dankzij de
robuuste plastic behuizing kunt u de lamp ook
makkelijk schoonmaken.
De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft
een zeer flexibel ontwerp, want u kunt het hoofd en de
arm makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale
verlichting kunt realiseren.

Hoofdlamp Boruit
Deze hoofdlamp Boruit kan gebruikt worden tijdens het
werken of als hoofdzaklamp om bijvoorbeeld in kasten
meer licht te krijgen. Ook geschikt voor outdoor sports,
voor op de camping of tijdens het vissen. Deze
Hoofdlamp Boruit geeft extreem veel licht (5000
lumen) en is voorzien van zoomfunctie. Deze
hoofdlamp heeft ook een groen licht op het
achterhoofd voor het lopen in het donker.
Van dit model is ook een zaklamp verkrijgbaar.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Maximale lichtopbrengst: 5000 lumen;
» Ledindicator voor het opladen geeft aan wat de
status is: aan, opladen of vol;
» Levering inclusief 2 oplaadbare batterijen en 1 AC
adapter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Lumen

6997+adaptor

5000
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Extra
Informatie
Met 220
adapter

Prijs

€59,95
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In deze serie zijn ook een XL-tafellamp, een XLtafellamp met klem en een tafellamp (op netstroom)
leverbaar, evenals een compacte vloerlamp en een XLvloerlamp.
Klik hier voor een informatievideo over de nieuwe
Multilight PRO lampenserie.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau’s (70% en 100%);
» 4,8 watt;
» Lux (op 25 cm): 2930, 4300 en/of 4100;
» Gewicht: 1,6 kg;
» Werkt op lithium ion batterij;
» Batterijduur van 4 uur en oplaadtijd van 3 uur.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lux

Prijs

2930
941123

2700 K

4,8

(op

€269,00

25
cm)
4300

941143

4500 K

4,8

(op

€269,00

25
cm)
4100

941163

6500 K

4,8

(op

€269,00

25
cm)
2930
4300

941103

2700 K, 4500 K
en 6500 K

4,8

4100

€319,00

(op
25
cm)
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Tactische zaklamp Boruit

Daylight Freedom acculamp

Deze tactische zaklamp Boruit kan gebruikt worden
voor oriëntatie om bijvoorbeeld in kasten meer licht te
krijgen. Ook zeer geschikt voor outdoor, voor op de
camping, tijdens het vissen of als fietslamp. Deze
tactische zaklamp Boruit met led verlichting geeft
extreem veel licht en is voorzien van 5 functies: 1.
breed 2. midden 3. smal 4. knipperend 5. SOS.

Deze Daylight Freedom acculamp is echt draagbaar en
is ideaal wanneer u licht nodig heeft en u niet in de
buurt van een stekker bent. Het daglicht-led biedt een
hoog contrast en nauwkeurige kleur matching,
waardoor het makkelijker en minder vermoeiend is om
te lezen, te werken en details te zien. De leds zijn
duurzaam en hoeven nooit vervangen te worden. De
lamp heeft een geïntegreerd handvat en wordt
geleverd met een oplaadbare batterij en adapter. De
oplaadbare batterij gaat maximaal 3 uur mee. De
ideale lamp voor lezen, werken, in klassen of wanneer
u werkt in een garage of atelier. Maar ook bij het
bridgen is deze Daylight Freedom acculamp bij uitstek
geschikt door zijn brede werkvlak.

Van dit model is ook een hoofdlamp verkrijgbaar.
Specificaties:
» Lichtkleur: wit;
» Lichtopbrengst: 200 lux (op 1 meter afstand) en 90
lux (op 2 meter afstand).
» Levensduur: 100.000 uur;
» Modi: Breed > Midden > Smal > Knipperend > SOS;
» Batterij: 1×18650 (3x AAA batterijen niet inbegrepen);
» Ingangsspanning: 3.6-4.2 volt;
» Schakelaar type: drukknop;
» Lenstype: bol;
» Instelbare lichtstraal door in- en uitschuiven;
» Materiaal: aluminium;
» Kleur behuizing: zwart;
» Afmeting: 13,5 x 3,5 x 2,8 cm.

Producteigenschappen

Specificaties:
» Kleur armatuur: zilvergrijs;
» Lichtsterkte (meetafstand 26 cm): 1400 lux;
» Lichtkleur: 6500 kelvin;
» Stroomvoorziening: oplaadbare accu (max. 3 uur
gebruik);
» Oplaadtijd 12 uur
» Gewicht: 2 kg;
» Hoogte: 26 cm;
» Lichtbron: led, 4,8 watt (vergelijkbaar met 150 watt
gloeilamp).
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Artikelnummer

6996

Naam
Zaklamp
Boruit

Lumen

Prijs

8000

€39,95

Zaklamp
6996-2

Boruit met

8000

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

E35027

6500K

€44,95

fietshouder
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Lux
1400
Lux

Watt

Prijs

4,8

€99,99

