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Produkt information GLI 18V - 10000 C
Varenummer 0601446900
Lysstrøm (lumen) 10.000
Antal lysniveauer 3
Batterispænding (volt) 18
Vægt ekskl. batteri (kg) 3,9
Fjernbetjening Ja
Størrelse i mm (BxHxD) 292 x 340 x 216
Gevindstørrelse til stativer (tommer) 5/8

Ekstremt ROBUST
 Massivt metalhus med køleribber
 Ramme i stødabsorberende gummi

og kraftige sikkerhedsstænger 

Andre fordele
 Connectivity-modul til praktisk fjernbetjening (Bluetooth)  

og justering af lysstyrke via Bosch Toolbox app’en

 Brugerflade med visning af lysstyrke/ladestatus 

 Fuld kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier  
og ladere

Verdens første:  
Bosch Power Tool batteridrevet lampe 
med 10.000 lumen i 18 V-kategorien

Lampen er kraftigere end  
500 W halogenlamper og er 

meget brugervenlig.  
Bla. med tydelig visning og 

fjernbetjening af lysstyrke og 
ladestatus via app (Bluetooth)

Projektøren har et massivt metalhus, 
som er beskyttet af en stødabsorberende 
gummiramme og kraftige 
sikkerhedsstænger.

Features:
• Kraftigere end en 500 W halogen 

projektør!
• LED-lys i høj kvalitet, som kan 

producere en lysstyrke på hele 10.000 
lumen

• 3 lysstyrkeniveauer:  
10.000 - 5.000 - 1.000 lumen

• Trådløs
• Vægt: kun 3,9 kg 
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Superior illumination due to high power LED, offering up to 
10.000 lumens brightness – brighter than 500W halogen 
floodlights

Supreme robustness due to solid metal body shielded 
with shock-absorbing rubber frame and heavy-duty safety 
bars

Convenient remote control due to the MyTools tile in the 
Toolbox app

www.hc-cargo.dk

Hvorfor anskaffe sig denne topkvalitets LED lampe fra Bosch?
Det er verdens første trådløse projektør med 10.000 lumen i 18 V-kategorien.

• Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier og ladere.
• Den trådløse akku-lampe kan justeres til de respektive lysforhold med tre 

lysniveauer - det valgte niveau vises altid.
• Takket være fem-trins displayet med ladestatus, kan brugerne altid følge med på 

den resterende batteri levetid.
• Monteringshul (5/8") til stativer muliggør en høj grad grad af fleksibilitet i enhver 

arbejdssituation: den trådløse akku-lampe skrues ganske enkelt på et stativ og kan 
derefter placeres efter behov.

• Brugeren kan tilslutte den trådløse akku-lampe til deres smartphone via det 
integrerede Bluetooth-modul og nemt styre den eksternt ved hjælp af appen:
 Tænde og slukke
 Dæmpe
 Parre med andre Bosch modeller via tilslutningsfunktion
 Aktivere timeren
 Aflæse ladestatus for batterier 
 kontrollere adgangen med en PIN-kode

Overlegen lysstyrke. Kraftig LED, som leverer op til 
10.000 lumen - mere lys end 500W halogenprojektører  

Utrolig robust. Arbejdslampen klarer selv de mest 
krævende arbejdsbetingelser.

Brugervenlighed. Intuitiv betjening og opsætning 
sikrer, at du klarer arbejdet hurtigere og med færre 
kræfter.
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