
14-SF-PL-NEO-1.1 Zastrzega się możliwość zmian, pomyłek i błędów drukarskich.
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Latarka NEO to świetna zabawa, NEO jest kolorowa, NEO jest dynamiczna, NEO jest modna, NEO jest ultralekka, 
NEO jest mała, NEO jest niesamowicie jasna i zapewnia wyjątkowo szerokie oświetlenie (16:9), NEO jest 
oszczędna, a w dodatku NEO znakomicie wygląda!

Dla kogo jest przeznaczona latarka LED LENSER® NEO? 
Dla wszystkich, którzy lubią ruch – nieważne gdzie i kiedy, czy to duzi, czy mali, czy mężczyźni, czy kobiety, czy 
młodzi, czy starsi.  Dla tych, którzy cieszą się życiem, są elastyczni i spontaniczni, którzy chcą dobrze widzieć i być 
widoczni w ciemnościach. Dla tych, którzy potrzebują światła awaryjnego, którzy nocą jeżdżą na rolkach lub 
deskorolce, którzy chcą czytać w ciemnościach lub spontanicznie pobiegać po zachodzie słońca. 
Istnieje tysiąc argumentów przemawiających za modelem LED LENSER® NEO.

NEO jest dla wszystkich!

LED LENSER® NEO HEADLAMPS

Vivid Light & Vivid Colors 
PL
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LED LENSER® NEO 
NEON NIEBIESKI: Nr art. 6110

LED LENSER® NEO 
NEON ZIELONY: Nr art. 6111

LED LENSER® NEO 
NEON ŻÓŁTY: Nr art. 6114

LED LENSER® NEO 
NEON RÓŻOWY: Nr art. 6112

LED LENSER® NEO 
NEON POMARAŃCZOWY: Nr art. 6113

LED LENSER® NEO: WNOSI DO ŻYCIA ŚWIATŁO I KOLORY

LED LENSER® NEO to nowoczesna i innowacyjna latarka czołowa, bardzo lekka i o wyjątkowej jasności. Dzięki 
nowoczesnej NEONowej koncepcji kolorystycznej jest ona prawdziwym wyznacznikiem trendów, przyjemnym w 
użytku i pasującym do aktualnej mody w sporcie. 

Kompaktowa i lekka stylistyka sprawia, że LED LENSER® NEO to towarzyszka, którą można wszędzie zabrać ze 
sobą. Oprócz tego ta niedroga latarka oferuje właściwości techniczne w standardowej jakości serii LED LENSER® 
– to model szczególnie interesujący dla biegaczy, skaterów, spacerowiczów itd. 

          BRIGHT & WIDE BEAM
Strumień światła jak na kinowym ekranie

Szeroki format światła uwzględnia fakt, że 
człowiek kieruje spojrzenie raczej w 
płaszczyźnie poziomej niż pionowej, a pole 
widzenia wynosi w poziomie około 190 
stopni, a pionie tylko 150 stopni. 

Dzięki owalnemu kształtowi latarki i 
reflektorowi Wide Beam zwiększa się 
bezpieczeństwo – użytkownik jest widoczny 
z każdej strony! 

A zasięg światła wynoszący 90 lm* i 10 m* 
pozwala zauważyć każdą przeszkodę w 
znajdującą się w pobliżu.

Kąt rozsyłu światła 
Widok z góryKąt rozsyłu światła LED LENSER® NEO

Kąt rozsyłu światła latarki czołowej z 
okrągłym reflektorem

ROUND
REFLECTOR

Okrągły rozsył światła 
w przypadku latarek z 
okrągłym reflektorem

WIDE BEAM
REFLECTOR

Szeroki rozsył światła z 
LED LENSER® NEO

Modna koncepcja kolorystyczna w kolorach neonowych
Latarka jest dostępna w 5 NEONowych kolorach
– pasuje do każdego stroju.

16:9 Bright & Wide Beam: Wyjątkowo szerokie i jasne 
oświetlenie – idealne w bliskim obszarze. 

3 różne tryby świecenia (Power, Low Power, Blink)
Power: Optymalne oświetlenie bliskiego obszaru 
Low Power: Czytanie bez efektu oślepienia
Blink: zapewnia widoczność również na drodze

Czerwone światło tylne (Blink): „BE SAFE, BE SEEN“
Migająca na czerwono dioda LED, wbudowana w płaską 
komorę na baterie, zapewnia dobrą widoczność z tyłu, 
a tym samym większe bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

Łatwa obsługa za pomocą przełącznika
Obsługa tej latarki to żadna filozofia:
naciśnięcie 1 x: Przód (Power) włączony
naciśnięcie 2 x: Przód (Power) włączony, 
tył (Blink) włączony
naciśnięcie 3 x: Przód (Low Power) włączony, 
tył (Blink) włączony
naciśnięcie 4 x: Przód (Blink) włączony, 
tył (Blink) włączony

Niewielka masa z optymalnym rozłożeniem ciężaru 
(obecnie nasza najlżejsza latarka czołowa)
Ta latarka czołowa waży tylko 54 g – podczas noszenia 
prawie nie czuje się jej ciężaru.

Kompaktowy, aerodynamiczny kształt 
Obudowa i kształt są optymalne pod względem 
anatomicznym – lampa jest idealnie dopasowana 
do czoła i tyłu głowy. 

Niedroga eksploatacja – 3 x baterie AAA 1,5 V
Możliwe jest również zasilanie akumulatorami (NiMH).

Bryzgoszczelność (IPX4)
Obudowa zapewnia ze wszystkich stron zabezpieczenie 
przed pryskającą wodą.
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LED LENSER® NEO FEATURES

Dioda LED 1 x dioda High End Power LED

Masa 54 g (bez baterii)

Baterie 3 x AAA 1,5 V 

Pojemność całko-
wita***

5,4 Wh

Tryby świecenia Power / Low Power / Blink

Strumień światła* 90 lm / 20 lm / 20 lm

Czas świecenia** 10 h / 40 h / 100 h

Zasięg światła* 10 m / – / –

Waterproof IPX4

DANE TECHNICZNE

* Strumień światła (w lumenach) i maksymalny zasięg światła (w metrach) zmierzony w ustawieniach podanych w tabeli, po włączeniu z nowymi bateriami alkalicznymi. 
 Są to wartości uśrednione, które w niektórych przypadkach mogą się różnić o +/- 15%, w zależności od rodzaju chipa i baterii.
** Średni czas świecenia do osłabnięcia strumienia światła do poziomu 1 lumena.
*** Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy naładowanych w pełni baterii lub akumulatorów dostarczanych w komplecie z latarką w momencie ich wysyłki. 


