
// Dobíjecí ruční pracovní svítilny všichni znají - a milují! S výrazně vylep-
šeným světelným výkonem, modernizací baterie a ještě větší funkčností 
nabízejí oblíbené pracovní svítilny MAG v každé dílně skvělou hodnotu.

Řada MAG se skládá z univerzálních a výkonných víceúčelových pracovních 
svítilen, které musí mít všichni profesionální uživatelé!

• Výrazně vylepšené s vyšším světelným výkonem

• Pracovní a kapesní lampa v jednom

• Silné zabudované magnetické držáky a zatahovací  
háky pro snadné zavěšení

• Nová funkce plynulého stmívání

MAG nejprodávanější pracovní 
svítilny v Evropě, nyní ještě lepší

6

3
 



180o

MINI MAG
03.5403

MAG PEN 3
03.5116

MAG
03.5400

MAG PRO
03.5690

Pracovní 
svítilna s SMD 
LED technologií 
a bodovým 
světlem, 
300 lumenů

Pracovní 
svítilna s COP 
LED technologií 
a bodovým 
světlem,
600 lumenů

Pracovní  
svítilna s COP  
LED technologií  
a bodovým  
světlem, 
150 lumenů

Tužková  
svítilna s COP  
LED technologií 
a bodovým  
světlem, 
80 lumenů

NEW

Vylepšený 
model 2019

NEW

// Vylepšené a výkonnější, než kdy předtím
Využitím nejnovějších vysoce výkonných LED technologií zahrnuje řada  
MAG extrémně výkonné pracovní svítilny, které poskytují výrazně lepší  
světelný výkon.

// Víceúčelové v cool designu

Charakteristický a elegantní design ručních svítilen MAG zajišťuje ergonomické  
a uživatelsky přívětivé uchopení. Umístěte kdekoli chcete se silnými vestavěnými 
magnetickými držáky a zasunovacími závěsnými háčky, abyste získali úplnou flexi-
bilitu. Hlava lampy je otočná v rozsahu až o 180 stupňů.

// Plynulé stmívání
Nová řada MAG PRO nahrazuje MAG 3 a je modernizována funkcí  
plynulého stmívání v rozmezí 10% až 100%. Ve srovnání s před-
chozím MAG 3 je světelný výkon dvojnásobný a třída odolnosti byla 
zvýšena na IP54. 

Nový design s indikátorem baterie na přední straně.

// Dobíjecí kontrolní svítilna  
MAG PEN 3 poskytuje ještě vice funkcí než předchozí model. Hlavní bodové 
světlo je nyní silnější. Kompaktní provedení umožňuje osvětlení těžko 
přístupných míst. Dodává se s vestavěnými magnety jak v otočném klipu,  
tak ve spodní části pro flexibilní polohování.
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