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Note: Technical specifications are subject to change without notice.
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A lanterna ideal para trabalho industrial.

Lanterna sem fio , leve e IP 67.

O LED principal tem duas configurações de luz que 
permitem uma saída de luz alta em 17000 lux e uma 
saída de luz média em 5000 lux.

LED secundária para uso auxiliar ou de emergência.

5 horas de duração da bateria com configuração no 
foco de luz alto e 20 horas de bateria com 
configuração em foco médio.

Peças de manutenção para reparo de tags, baterias, 
capas frontais e várias opções de clips.

Qualquer infraestrutura de carregamento NLT pode 
ser adaptada para o NLT Rebel.

A bateira Northern Light Rebel é substituível.
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Capacidade da 
célula 

Saída Lux
Tempo de 
descarga 

Weight

2.6Ah 17000 lux (high beam) 5hr 170g (6 oz)
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2.6Ah 4800 lux (low beam) 20hr 170g (6 oz)

A lanterna Northern Light Rebel é sem fio e robusta 
da NLT, projetada para aplicações externas e 
industriais.
Lanterna resistente e de alta potência de mãos livres 
é compacta no design e fornece cinco horas de 
iluminação no foco mais alto constante, ou até 20 
horas na saída média, com um LED que dura pelo 
menos 20.000 horas. A Rebel é uma lanterna portátil, 
tudo em um e com LED de três configurações de luz, 
incluindo um foco de luz de 17.000 Lux.

Os filtros de cor permitem o máximo de luz e 
visibilidade, enquanto a fonte de luz inclui uma lente 
patenteada para a melhor saída de luz e um spot 
perfeitamente focado.  A bateria de íon-Lítio de alta 
potência pode ser recarregada mais de 500 vezes, 
reduzido o desperdício desnecessário e poupando-
lhe dinheiro. A Northern Light Rebel é aplicável em 
uma ampla variedade de equipamentos, incluindo 
chapéus, capacetes, cintos, roupas, máquinas e 
veículos.

A bateira Northern Light Rebel é substituível.


