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Den nya P-seRien
DESign och tEknik i pErfEkt kombination.

aDvanceD Focus system (aFs) 

sPeeD Focus® (sF)

Dynamic switch (Ds)

det patenterade Advanced Focus systemet* 
kombinerar lins och reflektor och förenar på detta 
sätt båda systemens fördelar. resultatet är en 
utmärkt ljuskoncentration i fokus, samt en 
imponerande homogen, defokuserad ljuskägla. 

därför är AFs ett av världens bästa 
fokuseringssystem för lampor med lysdioder. 

* eP patent 1880139; Us patent 7,461,960   

Konventionella fokuseringssystem med 
vridmekanism måste i regel regleras med båda 
händer. speed Focus möjliggör däremot en snabb 
reglering av ljuskäglan med en hand.

enhandsmekanismen på speed Focus är snabb, 
pålitlig och överlägsen konventionella 
vridmekanismer. 

Proffs vill växla blixtsnabbt och kunna reglera 
ljusstyrkan lika snabbt. 

Med vår "dynamic switch" kan de göra bådadera 
samtidigt. Med en hand. På ett par millisekunder.
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Den nya P7.2

LED LEnSER®* P7. 2

Led Lenser® P7 är den bäst säljande modellen i P-serien och 
har redan övertygat miljontals användare i hela världen. Med 
rätta: den är en praktisk allroundare och övertygar med sin 
robusta teknik samt med extremt lång livslängd. dess patente-
rade** Advanced Focus system med komfortabel enhandsfoku-
sering (speed Focus) hör till världens bästa fokuseringssystem 
och erbjuder en ännu homogenare ljusbild tack vare den nya 
reflektorlinsen. 

I den nya versionen har vi förbättrat dess starkaste sidor, och 
dessutom realiserat förslag från våra kunder: en större brytare 
med bättre profil möjliggör komfortabel reglering med handskar 
på. den nykonstruerade linsen, ett omarbetat kylsystem, nyaste 
lysdiodsteknik och förbättrad ergonomi är egenskaper som gör 
denna modell till den bästa Led Lenser® P7.2 någonsin.

* Ljusflöde (lumen) resp. max. räckvidd (meter) uppmätt vid max. ljusstyrka vid med färska alkaliska  
 batterier. Värdena är genomsnittsvärden som i enskilda fall kan avvika med +/- 15 % beroende på chip  
 och batterier.
** eP patent 1880139; Us patent 7,461,960

JämförEl SE av prEStanDa

P7 P7.2

LJUSFLÖDE 200 lm* 320 lm*

RäckviDD 210 m* 260 m*

vikt 190 g 175 g

en global stoRsäljaRe 
       bliR ännu bättRe! 

60 % StarkarE lJuSEffEkt!

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

DISTRIBuTöR • WENaaS SPORT OG FRITID aS
Gelbgjutarevägen 5 • 171 48 Solna • Sverige

Telefon: +46 (0)8 410 515 80 • Fax: +46 (0)18 12 05 36 • info@wsf.se • www.wsf.se



      

symbios av Design 

         och Funktion

Vår P-serie är en av våra mest framgångsrika lampserier och 
vid det här laget med rätta en klassiker. Proportionerna var redan från 
början så välavvägda, att vi knappast har förändrat dem. Ändå har vi 
lyckats ge den ett nytt utseende, som gör den helt unik. de nya desig-
negenskaperna är ergonomiskt motiverade accenter, som inte bara är 
snygga, utan också förbättrar lampornas hantering och funktion:

ERgonomiSk DESign av bRytaREn
Brytarens diameter har blivit större och gör hanteringen enkel och 
komfortabel även med handskar på. den nya designen med den röda 
punkten ger dessutom ett bättre grepp.

RÖD gEnomSkinLig håLkRanS
Många av våra kunder har föreslagit att göra hålen i hålkransen 
genomskinliga. På detta sätt märker man om lampan fortfarande 
lyser när man ställer den på huvudet.

FRozEn bLack coating
den nya matta beläggningen känns inte bara skön i handen, utan 
förbättrar också ditt grepp om lampan och är dessutom synnerligen 
hållbar.
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Vår P-series inre värden är lika övertygande som designen och ergono-
min. Vi har inte bara byggt in den nyaste lysdiodstekniken i lamporna, 
utan även förbättrat hela kylsystemet och optiken för att öka lampornas 
effektivitet:

nytt chiP mED LySDioD
Vi har testat nya, effektiva chips för lysdioder för hela serien och 
använt den bästa för varje modell. 

nykonStRUERaD REFLEktoRLinS
reflektorlinsen är kärnan i vårt patenterade Advanced Focus 
system. den har konstruerats om och diametern har förstorats på 
många modeller. detta gör ljusbilden homogenare och 
ljusfördelningen optimeras.

mER LJUSStyRka
Genom den optimerade linsens samspel med det nya chipset för 
lysdioder får vi en enorm ljusstyrka. Jämfört med de konventionella 
spegelreflektorerna är vår innovativa reflektorlins betydligt 
effektivare.

PRestanDaFöRsPRång 

         genom eFFektivitet
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3 P-seRien öveRsikt

* Ljusflöde (lumen) resp. max. räckvidd (meter) uppmätt när lampan slås på, vid respektive inställning som anges i tabellen, och med en helt ny alkalisk batterisats resp. ett helt uppladdat  
 batteri. Värdena är genomsnittsvärden som i enskilda fall kan avvika med +/- 15 % beroende på chip och uppladdningsbara batterier/vanliga batterier. Genomsnittlig brinntid vid den   
 lägsta inställningen som anges i tabellen upp till ett ljusflöde på 1 lumen.
** Genomsnittlig lystid vid den lägsta ljusstyrkan upp till ett ljusflöde på 1 Lumen.
***  nominellt värde för kapacitet i wattimmar (Wh). detta gäller för de(t) batteri(er) som ingår i leveransen av respektive artikel. 

Den nya P-seRien
tekniska Data P5.2 P5R.2 P6.2 P7.2 P14.2 P17.2

lED high End power lED high End power lED high End power lED high End power lED high End power lED high End power lED

längd 113 mm 117 mm 163 mm 130 mm 197 mm 306 mm

vikt 79 g 77 g 116 g 175 g 357 g 773 g 

ljusflöde 140 lm* (power) 270 lm* (power) 200 lm* (power) 320 lm* (boost) 350 lm* (boost) 450 lm* (boost) 

brinntid 5 h** (power)  12 h** (low power) 25 h** (power)  50 h** (low power) 40 h** (low power) 300 h**  (low power)

räckvidd 120 m* (power) 240 m* (power) 120 m* (power) 260 m* (boost) 270 m* (boost) 420 m* (boost) 

batterier 1 x aa 1,5 v 1 x aa li-ion 3,7 v 2 x aa 1,5 v 4 x aaa 1,5 v 4 x aa 1,5 v 3 x D

kapacitet 4,2 Wh*** 4,2 Wh*** 8,4 Wh*** 7,2 Wh*** 16,8 Wh*** 90 Wh***

egenskaPeR

advanced focus 
System (afS)

√ √ √ √ √ √

Dynamic Switch (DS) - - - √ √ √

Speed focus (Sf) √ √ √ √ √ √

laddningsbara - √ - - - -

aRtnR. PResent-
box

9405 9405-r 9406 9407 9414 9417

aRtnR. blisteR 9605 9605-r 9606 9607 9614 9617


