
K1, K1L, K2, K3

LED LEnSER®* K3

Seria Keyring
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* Strumień światła (w lumenach) wzgl. maksymalny zasięg światła (w metrach) zmierzony przy nastawieniu na maksymalną jasność i z kompletem świeżych baterii alkalicznych.
Chodzi przy tym o wartości przeciętne, które mogą się różnić w poszczególnych przypadkach, w zależności od chipu i baterii, o +/- 15%.

** Średni czas świecenia do uzyskania strumienia światła 1 lumena.
*** Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy baterii dostarczanych wraz z produktem, 

a w przypadku latarek z akumulatorami – całkowicie naładowanych akumulatorów.

Ta maleńka, ważąca zaledwie 34 g i mierząca 7 cm długości, ma ogromne możliwości: 
zapewnia niezwykłą efektywność i optymalne natężenie światła. Wyposażona jest w 
system Blue Moon Focus –  dookoła jednolitego światła świeci niebieski krąg.

Zakres dostawy

• Opakowanie podarunkowe
• 4 x baterie AG3
• Kółko do kluczy
• Instrukcja obsługi

Nr art. 8313
Blister nr 8613

Dioda LED High End Power LED

Długość 68 mm

Ciężar 34 g

Strumień światła 15 lm*

Baterie 4 x AG3 1,5 V

Zapas energii 0,92 Wh***

Czas świecenia 2 h**

Zasięg światła 33 m*

Dane techniczne

ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS GMBH & CO.KG • Germany • 42699 Solingen • Kronenstr. 5-7 • www.zweibrueder.com

RATUJESZ.PL • SKLEP RATOWNICZY
ul. Chylońska 180, • 81-007 Gdynia

Tel.: +48-785-905-095 • sklep@ratujesz.pl • www.ratujesz.pl 



LED LEnSER®* K1

LED LEnSER®* K2

LED LEnSER®* K1 L
W czasach Einsteina latarki ważyły nieporównywalnie więcej niż K1, a dostarczały przy tym zaledwie ułamek takiego natężenia 
światła. Ta latarka to doskonały przykład wydajności w kompaktowej, lekkiej konstrukcji. Włącza i wyłącza się ją wygodnie jedną 
ręką, a zasilana jest z czterech niedrogich baterii guzikowych. Diody LED wystarczą na cały okres użytkowania. To przykład 
mistrzowskiej estetyki, komentowanej najczęściej stwierdzeniem: „Jaka ona słodka!” Idealnie nadaje się na prezent. 

Latarka LED LENSER® K2 jest większą siostrą latarki LED 
LENSER® K1. Poraża siłą światła i fascynuje elegancją. Praktyczny 
początkowy strumień światła tej zaledwie kilkucentymetrowej 
latarki do kluczy to 25 lumenów*. Wysokiej jakości obudowę z 
duraluminium zdobi głęboki grawer. Wzornictwo na miarę.

Zakres dostawy

• Opakowanie podarunkowe
• 4 x baterie AG3
• Kółko do kluczy
• Instrukcja obsługi

Nr art. 8251

Zakres dostawy

• Opakowanie podarunkowe
• 4 x baterie AG13
• Kółko do kluczy
• Instrukcja obsługi

Nr art. 8252

* Strumień światła (w lumenach) wzgl. maksymalny zasięg światła (w metrach) zmierzony przy nastawieniu na maksymalną jasność i z kompletem świeżych baterii alkalicznych.
Chodzi przy tym o wartości przeciętne, które mogą się różnić w poszczególnych przypadkach, w zależności od chipu i baterii, o +/- 15%.

** Średni czas świecenia do uzyskania strumienia światła 1 lumena.
*** Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy baterii dostarczanych wraz z produktem, 

a w przypadku latarek z akumulatorami – całkowicie naładowanych akumulatorów.

Dioda LED High End LED

Długość 44 mm

Ciężar 7,5 g

Strumień światła 17 lm*

Baterie 4 x AG3 1,5 V

Zapas energii 0.69 Wh***

Czas świecenia 45 min**

Zasięg światła 16 m*

Dane techniczne

Dioda LED High End LED

Długość 52 mm

Ciężar 20 g

Strumień światła 25 lm*

Baterie 4 x AG13 1,5 V

Zapas energii 0.92 Wh***

Czas świecenia 6 h**

Zasięg światła 20 m*

Dane techniczne

Ta latarka zadziwia!  Chociaż waży zaledwie kilka gramów i jest niewiele większa od zapałki, ma niezwykłe natężenie 
światła. Dodatkowe punkty zyskuje dzięki świecącej obręczy. Praktyczne jest również to, że użytkownik widoczny jest 
w zakresie ok. 270 stopni. 

Display na ladę o nowoczesnym wzornictwie - nowe możliwości sprzedaży.
Ten display na ladę nie tylko przyciąga wzrok, ale również jako nowa koncepcja
otwiera możliwości oszałamiającego zwiększenia obrotów. Starannie dobrane wzornictwo
opakowania łączy w sobie zalety blistra oraz wartościowość i atrakcyjność opakowania na prezent. 

Nr art.: 8200-D
Zawartość kompletnego pakietu „Light up Your Life“: 1 x display, 6 x K1, 6 x K1L, 6 x K2

Motywy obrazków są dopasowane do produktów i grup klientów (młodzi dorośli - K1, kobiety - K1L, mężczyźni - K2).
Atrakcyjny wygląd displaya na ladę automatycznie przyciąga wzrok, kierując go na nasze nowe latarki - breloki
do kluczy. Dzięki temu Wasi klienci z pewnością skuszą się na co najmniej jedną z trzech latarek. Wypróbuj

Ze stylową świecącą obręczą!

Zakres dostawy

• Opakowanie podarunkowe
• 4 x baterie AG3
• Kółko do kluczy
• Instrukcja obsługi

Nr art. 8201-L

* Strumień światła (w lumenach) wzgl. maksymalny zasięg światła (w metrach) zmierzony przy nastawieniu na maksymalną jasność i z kompletem świeżych baterii alkalicznych.
Chodzi przy tym o wartości przeciętne, które mogą się różnić w poszczególnych przypadkach, w zależności od chipu i baterii, o +/- 15%.

** Średni czas świecenia do uzyskania strumienia światła 1 lumena.
*** Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy baterii dostarczanych wraz z produktem, 

a w przypadku latarek z akumulatorami – całkowicie naładowanych akumulatorów.

Dioda LED High End LED

Długość 48 mm

Ciężar 10,3 g

Strumień światła 15 lm*

Baterie 4 x AG3 1,5 V

Zapas energii 0.69 Wh***

Czas świecenia 45 min**

Zasięg światła 15 m*

Dane techniczne

Zwiększa obrót :
LIGHT UP YOUR LIFE!




