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SCANGRIP AREA 10 SPS - 360⁰  - LED werkverlichting met verwisselbare accu 

AREA 10 SPS is 's werelds eerste compacte en draagbare werklamp met verwisselbare 
accu voor de professionele gebruiker die een krachtige en efficiënte verlichting van de 
hele werkplek nodig heeft. 
 
Krachtige verlichting van het hele werkterrein 
AREA 10 SPS zorgt voor een diffuus en niet-verblindend werklicht met een grote 
spreiding. U kunt schakelen tussen 360 ° en 180 ° verlichting afhankelijk van de 
werktaak en de lichtopbrengst aanpassen in vijf verschillende niveaus door de 
ingebouwde dimmerfunctie. Het compacte ontwerp met een draagbeugel maakt 
AREA 10 SPS extreem handig en gemakkelijk te verplaatsen. Wordt geleverd met 
een ophanghaak en kan direct op de SCANGRIP TRIPOD worden gemonteerd. 
 
Hoge flexibiliteit en lange gebruiksduur 
AREA 10 SPS wordt geleverd met het innovatieve SCANGRIP POWER SOLUTION-systeem, 
dat een hoge flexibiliteit en onbeperkte beschikbaarheid voor licht biedt. U kunt de 
batterij eenvoudig verwisselen of de oplader rechtstreeks aan de lamp toevoegen om 
stroom te krijgen. AREA 10 SPS heeft ook een geïntegreerde batterij back-upfunctie en 
wordt geleverd met een ingebouwde powerbank met USB-uitgang om mobiele apparaten 
op te laden. 
 

AREA 10 SPS  03.6009 10.000 lumen – SPS system en back-up accu 

  
 
 
 
 

 

  

 

BLUETOOTH-lichtregeling 
Met de geïntegreerde BLUETOOTH-lichtregeling krijgt u een buitengewone 
mogelijkheid om de werklamp in / uit te schakelen en de lichtopbrengst 
aan te passen via uw mobiele apparaat. Deze functie bespaart tijd door 
handmatige bediening en verhoogt de dagelijkse werkefficiëntie. 
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Product nr.  03.6009 
Lichtsterkte  360⁰ 1000 – 10.000 Lumen 
   180⁰ 500 – 5000 lumen 
Lichtkleur  6000 Kelvin 
Lichtsterkte  5 stappen instelbaar 
Bediening  Bleutooth app en manueel. 
Beschermingsfactor  IP65 
Valweerstand  IK07 /1 mtr. 
Accu   11.1V / 8000mAh 
Uitvoering  verwisselbare SPS Acculaadsysteem en lichtnetvoeding 
Aansluitwaarden 230V / 50Hz / 84 W 
Afmetingen  380 x 198 x 198 mm 
Gewicht  3.8 kg  
 

 
Optioneel: 
     
 
 Driepoot statief   
 1.35/3 mtr  
 03.5431 
 
 


