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Lezyne Macro Drive 1100XL Koplamp

Merk Lezyne
Naam Macro Drive 1100XL Koplamp

Prijs € 89,95

OMSCHRIJVING
De Lezyne Macro Drive 1100XL Loaded koplamp geeft een helder licht dankzij de 1100 Lumen sterke lamp en de MOR lens. Deze
vernieuwde Macro Drive geeft een nog beter licht dankzij de verbeterde lamp met meer mogelijkheden. Met diverse standen
waaronder een Femto bespaarstand kan je de lamp tot wel 63 uur zonder bijladen gebruiken. Heb je onderweg zeer fel licht nodig op
de meest donkere plekken? Dan schakel je snel over naar de 1100 Lumen stand en wordt de gehele omgeving helder verlicht. Met de
geïntegreerde mounting strap is de lamp op vrijwel iedere (stuur)stang te bevestigen. Deze speciale ‘Loaded’ versie wordt geleverd
met extra stuurklemmen van 31,8mm en 25,4mm en een Micro USB kabel in een mooie kunststof koffer. Het mooi afgewerkte
aluminium design ziet er niet alleen fraai uit, maar zorgt er ook voor dat de lichtbundel ook vanaf de zijkant goed is te zien. De Macro
drive is in staat om zeer snel op te laden en keert dankzij de memory functie automatisch terug naar de laatst gekozen lichtmodus.

Krachtige koplamp

Lichtsterkte in deze nieuwe versie verhoogd naar 1100 Lumen

Loaded versie met stuurklemmen van 31,8 mm en 25,4 mm en usb-kabel in luxe box

Met MOR Lens voor helder licht

Ook goed zichtbaar vanaf zijkanten

Fraai aluminium ontwerp

Memory-modus onthoudt laatstgekozen lichtmodus

Oplaadbaar via micro USB aansluiting

Te bevestigen op vrijwel iedere stang met geïntegreerde mounting strap

Met Femto bespaarstand voor brandduur van wel 63 uur

Lichtsterkte: 1100 Lumen

Brandtijd: 1 uur en 50 minuten (1100 Lumen), 63 uur (15 Lumen)

Kleur: Zwart/Hi Gloss

 

 

Specificaties

Model Macro Drive 1100XL Koplamp Kleur 1 Zwart/Hi Gloss

Roger Wijnen sportief fietsen

Service 046-4742966 (optie 1) Mauritslaan 120 www.sportieffietsen.nl  

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  


