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SL4 & SL6 Supplerende lygter.
Slankt design med super god spredning på lyset.
* 4 eller 6 kraftige LED
* 2x optik i glasset - 150 grader spredning af lyset (til siderne)
* Ingen malede flader!
* 22 blinkmønstre (inklusive split-mønstre)
* Kan synkroniseres
* Blødt og fleksibelt underlag medfølger
* Universal 12/24 volt
* ECE R65 og emc godkendt
* SL4: Længde 110 mm x Højde 29 mm x Dybde 11 mm
* SL6: Længde 150 mm x Højde 29 mm x Dybde 11 mm

SL6Q & SL9Q Supplerende lygter.
Slankt design med super god spredning på lyset.
* 6 eller 9 kraftige LED
* 2x optik i glasset - 150 grader spredning af lyset (til siderne)
* Ingen malede flader!
* 22 blinkmønstre (inklusive split-mønstre)
* Kan synkroniseres
* Blødt og fleksibelt underlag medfølger
* Mulighed for natsænkning
* Universal 12/24 volt
* ECE R65 og emc godkendt
* SL 6Q: Længde 90 mm x Højde 48 mm x Dybde 11 mm
* SL 9Q: Længde 90 mm x Højde 67 mm x Dybde 11 mm

Intersector Supplerende lygter med 180° lysåbning.
Den ”rigtige” lygte til montering under sidespejle og kan med
fordel monteres på MC’er m.m.
* 9 LED (18 LED i 2-farvet)
* Speciel parabol der optimerer lyset i 180°
* Kan leveres med scenelight-funktion (2-farvet)
* 30 blinkmønstre (14 ved 2-farvet)
* Kan synkroniseres
* Der medfølger forskellige flanger til montering
* Universal 12/24 volt (ny version)
* SAE godkendt
* Bredde 74mm x Højde 48mm x Dybde 74mm

HUSK! - du kan bestille varer hele døgnet på bestilling@scanled.dk
Du kan også kontakte os for mere information, vejledning eller tekniske spørgsmål:

www.scanled.dk

Per Olsen, Support, salg og service
Bo Becher, Support, service og teknik

Tlf. +45 6054 7112 per@scanled.dk
Tlf. +45 6079 7112 bo@scanled.dk

