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Kényelmes kialakítású, professzionális LED-es munkalámpa, amely 
könnyen hordozható, megfelelő szögben állítható és 1,5 m magas 
állványra rögzíthető. COB LED 30W-os spotlámpával szerelve 3000 
lumen fényt bocsát ki, biztosítva a munkaterület kiváló meg-
világítását belül és kívül egyaránt. Az IP54 osztályú alumínium ház és 
a vízálló bevonat kedvezőtlen időjárási körülmények között is 
hatékony működést biztosít. 5 méteres kábellel szerelve folyamatos 
világítást biztosít nagyobb területen történő mozgáskor is.

• Tápellátás 220-240V, 50 / 60Hz
• 30 W-os COB LED-es refl ektor hordozható fogantyúval
• Fényerő: 3000 lumen, fehér fény
• IP54 alumínium ház és vízálló bevonat
• Vékony profi l zárható beállítással és 180°-ban elforgatható alappal
• Lehetőség padlóállványra rögzítésre H konzollal
• Használható 1,5M állvánnyal (nem tartozék)
• 5M AC kábel csatlakozóval
• BE/KI kapcsoló a hátoldalon
• Teljesítmény: 220-240V, 50/60Hz
• Méretei: 20×24×16 cm
• Súly: 1,3 kg

TIROSS TS1847
Refl ektor

TERMÉK LEÍRÁSA:
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A TS1848 műhelylámpa mozgatható állótalppal lehetővé teszi a 
készülék kényelmes elhelyezését a szekrényen és a fény beesési 
szögének pontos beállítását. A fő 1W-os LED izzóval és egy 3W-os 
COB LED-es izzóval felszerelt, kényelmes használatot garantál mind 
az objektum egy adott elemének, mind az egész helyiségnek a 
megvilágításakor. A praktikus, visszahúzható kampóval és 2 mág-
nessel ellátott toknak köszönhetően a lámpa szekrényre akasztha-
tó, a motorháztető alá vagy fémszerkezetre rögzíthető, erős fényt 
bocsátva ki, ami megkönnyíti a precíz műveleteket.

• Teljesítmény: 3W (működő), 1W (izzó)
• Izzók: COB LED, LED
• Fényáram teljesítménye: 330 lumen
• Akkumulátor: Li-ion 3.7V / 2600mAh
• Akasztó 360°-os felakasztáshoz
• 2 mágnes a lámpa alján és 1 a hátulján
• Töltésjelző
• Forgó ház
• Méretek: 23,5×6,5×4 cm
• Súly: 246 g

TIROSS TS1848
Műhely lámpa

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Praktikus állvány a munkalámpák rögzítéséhez, amely két különál-
ló lámpa tartásával minden építkezésen megfelelő fénymennyisé-
get biztosít. A különálló kampók két különböző helyiség hatékony 
megvilágítását teszik lehetővé további állványok használata nél-
kül. A háromlábú állvány stabilitást garantál még egyenetlen 
körülmények között, kész padló nélkül is. Az 1,52 m-ig állítható 
magasság hatékony világítást tesz lehetővé mind a padló 
közelében, mind a mennyezet alatt.

• Állítható magasság: 65-150 cm
• Tartó két fényszóró számára
• Kampó a kábel akasztásához
• Méretek: 1,50×0,5×0,5 m
• Súly: 1,7 kg

TIROSS TS1849
Robusztus állvány

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Nagy teljesítményű XG-2 fő izzóval és két további, 300 lumen fényt 
kibocsátó COB izzóval felszerelt professzionális fejlámpa minden 
körülmények között hatékony fényforrást garantál. 1500 mAh-s ak-
kumulátorral működik, 3 óra alatt teljesen feltöltve, megszakítás 
nélküli munkát biztosít akár egész éjszaka. Három világítási mód – 
az összes izzó, a COB 100% és a COB 50% lehetővé teszi a 
fényintenzitás kényelmes beállítását az időjárási viszonyokhoz. Egy 
kényelmes gombbal felszerelt, így gyorsan ellenőrizheti az 
akkumulátor töltöttségi szintjét és biztonságosan megtervezheti a 
tevékenységeket a világítás elvesztésének veszélye nélkül.

• LED izzó: XG-2 + 2 * COB
• Fényáram teljesítménye: 300 lumen
• Minden izzó üzemmód
• 100% COB izzó üzemmód
• COB 50% izzó üzemmód
• Állandó jelzőfény üzemmód
• Figyelmeztető villogó fény mód
• Akkumulátorok / Újratölthető akkumulátor: 1500 mAh Li-ion
• Töltési idő: 3 óra
• Méretek: 4×7×6,5 cm
• Súly: 130g

TIROSS TS1868
Fejlámpa

TERMÉK LEÍRÁSA:
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20 wattos, 1300 lumen fényerejű izzóval felszerelt, nagy teljesít-
ményű kézi zseblámpa, amely tökéletes támogatást nyújt az esti 
sétákhoz és az alagsori takarításhoz. A három beállítási módnak 
köszönhetően (maximális, gazdaságos és villogó) a zseblámpa pontos 
intenzitás-beállítást tesz lehetővé, meghosszabbítva az akkumulátor 
élettartamát. 6 óra alatt teljesen feltöltött lítium-ion akkumulátorral, 
vagy 3 AAA elemmel működik, így akár egész éjszaka is zavartalan 
működést biztosít. Egy további 150 lumenes izzóval felszerelt, további 
fényforrást biztosít, csökkentve az energiafogyasztást.

• Izzó LED: XHP70 – 20W
• Fényáram teljesítménye: 1300 lumen
• Világítási módok: 100% -50% - vaku - kikapcsolva
• Led COB: 2W, 150 lumen
• Világítás COB módok: 100% / 50% /piros - SOS / kikapcsolt
• Töltési idő: 6 óra
• Vízálló IPX4 ház, zoom
• Power bank funkció
• Töltésjelző lámpa
• 3xAAA elemtartó
• Li-ion akkumulátor 26650 3.7V 3500mAh
• USB töltőkábel
• Méretek: 17×4×4 cm
• Súly: 213g

TIROSS TS1887
LED lámpa

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Praktikus és nagy teljesítményű, 20 wattos izzóval felszerelt zseb-
lámpa, amely 1300 lumen intenzitású fénysugarat bocsát ki, így 
minden körülmények között kényelmes fényt biztosít. Öt világítási 
módnak köszönhetően - teljes, gazdaságos, gazdaságos, villogó 
és SOS - segít az intenzitásszintet az adott körülményekhez igazítani, 
meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát. 6 óra alatt teljesen 
feltöltött lítium-ion akkumulátorral vagy három AAA elemmel mű-
ködik, így minimálisra csökkenti a fényforrás váratlan elvesztésének 
kockázatát. Az IPX4 osztályú vízálló konstrukciónak köszönhetően 
pedig a zseblámpa minden körülmények között használható.

• Izzó LED: XHP70 – 20W
• Fényáram teljesítménye: 1300 lumen
• Világítási módok: 100% / 75% / 50% / villogó / SOS / kikapcsolva
• Töltési idő: 6 óra
• Vízálló IPX4 ház, zoom
• Power bank funkció
• Töltésjelző lámpa
• 3xAAA elemtartó
• Li-ion akkumulátor 26650 3.7V 3500mAh
• USB töltőkábel
• Méretek: 16,5×5,5×5,5 cm
• Súly: 237g

TIROSS TS1888
LED lámpa

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Ezt a nagy teljesítményű, 10 W-os COB LED izzóval ellátott, 1000 
lumen fényerejű hosszúkás műhelylámpát nagy helyiségek 
hatékony megvilágítására tervezték. Két, 360°-os mozgási 
tartományú beépített kampóval felszerelve bárhol és bármilyen 
dőlésszögben felszerelhető, a kívánt beesési szögű fénysugarat 
biztosítva. Egy 5 óra alatt teljesen feltöltött, nagy kapacitású 
akkumulátor akár 180 perc megszakítás nélküli használatot 
biztosít. Ezenkívül a lámpa mindkét végén 4 mágnessel van 
felszerelve, így könnyen feltapasztható sík fémfelületekre is.

• 10W teljesítmény
• COB LED izzó
• Fényáram teljesítmény: 1000 lumen
• Elem/akkumulátor: 7,4V; 2600 mAh
• Munkaidő: 2,5-3 óra
• Töltési idő: 5 óra
• 2 db 360°-os akasztókampó
• 4 mágnes a lámpa mindkét végén
• Akkumulátor töltésjelző
• Forgó ház
• Méretek: 50×5×5 cm
• Súly: 490g

TIROSS TS1902
Műhely lámpa

TERMÉK LEÍRÁSA:
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A két hatékony fényforrással felszerelt praktikus műhelylámpa, amely 
minden körülmények között kényelmes használatot garantál. A fő, 600 
lumenes fényt kibocsátó COB LED-izzó 6500K nappali fényt biztosít, 
kényelmes körülményeket teremtve a többórás barkácsoláshoz. A 
kiegészítő izzónak köszönhetően a lámpa kézi zseblámpaként is működhet 
a nehezen elérhető helyeken. A forgó talpban erős mágnessel felszerelt, 
így lehetővé teszi a fény beesési szögének pontos beállítását, hatékonyan 
megvilágítva az összes elemet. A három hatékony működési módnak 
köszönhetően a készülék akár 10 órán keresztül is képes megszakítás nélkül 
fényt bocsátani, majd mindössze 4 óra alatt teljesen feltölthető.

• Fő izzó: 6W COB LED / 600 lumen
• Felső izzók: 1W SMD / 120 lumen
• Fényszín: 6500K - Nappali fehér
• Üzemmód: Top / Main Eco / Main erős
• Lumen száma: 120lm / 250lm / 600lm
• Munkaidő: 10h / 4,5h / 1,8h
• Li-ion akkumulátor: 3,7V 2600mAh
• Töltési idő: 4 óra
• Töltésjelző lámpa
• Védettség: IP54 - IK07
• beépített 3 erős mágnes, 180°-ban elforgatott lámpa
• Munkakörnyezet: -10° és + 40° között
• A csomag tartalma: 1M micro USB kábel + töltőtalp mágnessel
• Méretek: 60×30×190 mm
• Súly: 250g

TIROSS TS1905
Műhely lámpa

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Erős fényt kibocsátó kompakt, 2200 lumenes teljesítményű munka-
lámpa 30 db SMD 30W-os LED diódával, tökéletes belsőépítésze-
ti munkákhoz. A fröccsöntött alumínium házat az IP65 ellenállási 
osztály és a refl ektort védő edzett üveg jellemzi, amelynek köszön-
hetően a lámpa poros helyiségekben és esőben a szabadban is 
használható. A lámpa tetején található kényelmes fogantyú és a 
3 méteres kábel garantálja a készülék kiváló mobilitását anélkül, 
hogy áramforrást kellene cserélni. A még nagyobb kényelem ér-
dekében a refl ektort olyan fogantyúkra szerelték fel, amelyek lehe-
tővé teszik a fény beesési szögének megváltoztatását.

• 30W teljesítmény
• 30 db SMD LED izzó
• Fényáram teljesítménye: 2200 lumen
• 220-240V, 50 / 60Hz táp
• Világítási szög változás: 180°
• 3 m kábel
• Védettség IP65
• I. védelmi osztály
• Méretei: 16×21×16 cm
• Súly: 1,2 kg

TIROSS TS1931
Refl ektor

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Praktikus munkalámpa, amely hatékony 20 W-os COB LED izzóval 
1800 lumenes fényt bocsát ki, tökéletesen megvilágítva a felújított 
helyiséget. 4 óra alatt teljesen feltöltött 4400 mAh-s akkumulátorral 
működik, így akár 6 óra folyamatos működést garantál külső áram-
forráshoz való hozzáférés nélkül. Két világítási mód: normál és erős - 
lehetővé teszi a világítás beállítását a külső körülményekhez, növel-
ve a munka kényelmét még teljes sötétségben is. Az alumíniumból 
és műanyagból készült IP54-es ellenállási osztályú ház víz- és porál-
ló marad, és lehetővé teszi a lámpa egyszerű rögzítését állványra 
így növelve a fénytartományt.

• 20W teljesítmény
• COB LED izzó
• Fényáram teljesítménye: 1800 lumen
• Li-ion akkumulátor: 7,4 V, 4400 mAh
• Működési idő: 6 óra normál üzemmódban és
  2,5 óra erős üzemmódban
• Töltési idő: 4 óra
• Akkumulátor ellenőrzés
• Védettség IP54
• Méretek: 26,5×21,5×18,5 cm
• Súly: 1,2 kg

TIROSS TS1934
Refl ektor

TERMÉK LEÍRÁSA:
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Robusztus állvány munkalámpák felszereléséhez, talpa 3 össze-
csukható lábon nyugszik, és gumisapkákkal végződik a helyzet 
sta-bilizálása érdekében. A teteszőlegesen  állítható fő keret 
lehetővé teszi a világítási magasság egyszerű beállítását akár 1,1 
méterig. Az állvány a következő lámpákkal kompatibilis: TS1931, 
TS1934.

• Magassága állítható: 60-110 cm
• Súly: 1 kg

TIROSS TS1935
Robusztus állvány

TERMÉK LEÍRÁSA:
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600 lumenes fényt kibocsátó, 10 W-os COB izzóval ellátott, újratölthető 
munkalámpa, amely extrém körülmények között is működik, nem csak 
építkezéseken használható. Két 4400 mAh-s akkumulátorral működtetve 
akár 9 órányi megszakítás nélküli munkát biztosít. Forgó állványba helyez-
ve kényelmesen beállíthatja a fény beesési szögét, kellemes világítást 
biztosítva mind építkezéseken, mind szabadtéri rendezvényeken. 
Három világítási móddal: teljes/ 30% / villogó - megkönnyíti a 
legideálisabb fényhatások elérését. 

• 10W teljesítmény
• COB LED izzó
• Fényáram teljesítménye: 600 lumen
• Maximális fényerő mód
• Villogó üzemmód (SOS jel)
• Li-ion akkumulátor / akkumulátor: 2 x 18650, 4400 mAh
• Működési idő: 4,5 óra maximális fényerő módban, 9 óra 30%-os módban
• Töltési idő: 6 óra
• Fényszög változás: 90°-ban forgatható talp, zárral
• Akkumulátor állapotjelző
• 80 cm-es mikro-USB kábel
• Telefonok töltése
• Védettség IP54
• Méretei: 25×21×19 cm
• Súly: 800g

TIROSS TS1936
Refl ektor

TERMÉK LEÍRÁSA:
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