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Stanley ÜLIVÕIMAS STATIIVIGA TASKULAMP 

• Lihtne 3-asendiline lüliti: Low, High ja Off
• Vastupidav ja löögikindel: grafiidi ja 

ABS-i segust pea ning polükarbonaadist 
purunemiskindel lääts

• Vilkuv patarei tühjenemise märgutuli  
ei jäta Sind kunagi pimedasse

• Helevalge 1,25 W valgusdiood
• Olenevalt kasutusviisist töötab kas 3, 6, või 

9 AA-patareiga (ei ole kaasas)

1-95-146 High Power Tripod Flashlight x 6 3253561951466

STATIIVIGA VALGUSDIOOD-TASKULAMP MaxLife 369 

• Purunemiskindel lääts kestab kauem
• 9 patarei toitel tagab 1 valgusdiood 

valguse rohkem kui 8 päevaks
• Pilkupüüdev läbipaistev müügipakend
• Kallutatav lääts pakub lisavõimalusi

• Töötab kas 3, 6 või 9 patareiga  
(ei ole kaasas)

• Mitmeasendiline pea suunab valguse just 
sinna, kuhu vaja

• Uuendusliku disainiga statiiv jätab käed 
mugavalt vabaks

0-95-112 MaxLife 369 Tripod X 4 3253560951122
9-95-112 MaxLife 369 Tripod väljapanek 8 3253569951123

TASKULAMP MaxLife Tripod™ Midi 

• Töötab 3 AAA-patareiga (ei ole kaasas)  
– vajalik minimaalselt 3 patareid

• Lihtne lüliti, valikus on 4 asendit: Low, 
Medium, High ja Off

• Vastupidav ja löögikindel: grafiidi ja 
ABS-i segust pea ning polükarbonaadist 
purunemiskindel lääts

• Vilkuv patarei tühjenemise märgutuli  
ei jäta Sind kunagi pimedasse

• Mitmeasendiline pea suunab valguse 
täpselt sinna, kuhu vaja

• Ilmastikukindel anodeeritud alumiiniumist 
kandesõrestikuga konstruktsioon

• Uuendusliku disainiga statiiv jätab käed 
mugavalt vabaks

1-95-111 MaxLife Midi Tripod X 4 3253561951114

TASKULAMBID 
Valgusallikaks on moodsad, väga tõhusad valgusdioodid.
Tavaliste lampidega võrreldes on valgusdioodide valgus väga puhas ja rohkem päevavalguse tooni.
Valgusvihk on väga ühtlane, ilma tavapärastele lampidele iseloomulike rõngaste ja täppideta.
Uue põlvkonna dioodid on kombinatsioon maksimaalselt selgest valgusest ja vastupidavusest.
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VÕTMERÕNGAGA TASKULAMP MiniTripod 

• Purunemiskindel lääts kestab kauem
• Töötab kas 3, 6 või 9 patareiga (ei ole 

kaasas)
• 9 patarei toitel tagab 1 valgusdiood 

valguse rohkem kui 8 päevaks

• Uuendusliku disainiga statiiv jätab käed 
mugavalt vabaks

• Kallutatav lääts pakub lisavõimalusi
• Sobib hästi kogu perele
• Pilkupüüdev ja ülipraktiline kingitus
• Väike, kuid võimas

0-95-113 Mini Tripod riputusriba 12 3253560951139

8-95-113 Mini Tripod kolmnurkne 
väljapanek 10 3253568951131

 TASKULAMP KINNITUSHAARATSIGA 

• Võimas taskulamp käeshidmiseks ja 
kinnitamiseks

• Kinnitushaaratsid avavad kuni 90 mm  
350 kraadi pöörlev pea ja 120 kraadi 
kallutatav 

• Kasutamiseks 2 või 4 C patareidega 
• Valgustamiseks suurtele tööpindadele 
• Soft-touch kummist haaratsid 
• Patendeeritud kinnitus funktsioon 

1-95-891 300 mm x 4 3253561958915

VÕIMAS LAADURIGA ALUMIINIUMIST TASKULAMP FatMax® 

• 70 luumenit tagab eredama valguse ja 
ülihea nähtavuse

• Vastupidav alumiiniumkorpus
• Purunemiskindel lääts
• Veekindel
• Nikkel-metallhüdriidaku on mugav ning 

hoiab kokku patareide ostmise kulu

• Hästinähtavad rõngad
• Energiasäästu näit
• Ülitõhus valgusdiood tagab aku ökonoomse 

kasutuse
• Randmerihm (kaasas) ohutuks kandmiseks
• Laadimisaeg 6 tundi

1-95-154 Performance Aluminium Torch 
- Rechargeable x 1 3253561951541
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FatMax® VÕIMAS ALUMIINIUMIST TASKULAMP 3D 

• 70 luumenit tagab eredama valguse ja 
ülihea nähtavuse

• Vastupidav alumiiniumkorpus
• Purunemiskindel lääts
• Veekindel

• 3 D-patareid
• Hästinähtavad rõngad
• Energiasäästu näit
• Ülitõhus valgusdiood tagab patareide 

ökonoomse kasutuse

1-95-153 Performance Aluminium Torch 3D x 1 3253561951534

FatMax® VÕIMAS ALUMIINIUMIST TASKULAMP 3AA 

• 70 luumenit tagab eredama valguse ja 
ülihea nähtavuse

• Vastupidav alumiiniumkorpus
• Purunemiskindel lääts
• Veekindel
• 3 AAA-patareid

• Hästinähtavad rõngad
• Tagaotsas toitelüliti
• Energiasäästu näit
• Ülitõhus valgusdiood tagab patareide 

ökonoomse kasutuse
• Randmerihm (kaasas) ohutuks kandmiseks

1-95-152 Performance Aluminium Torch 3AA x 1 3253561951527

FatMax® VÕIMAS ALUMIINIUMIST TASKULAMP 2AA 

• 40 luumenit tagab eredama valguse ja 
ülihea nähtavuse

• Vastupidav alumiiniumkorpus
• Purunemiskindel lääts
• Veekindel
• 2 AA-patareid

• Hästinähtavad rõngad
• Randmerihm (kaasas) ohutuks kandmiseks
• Tagaotsas toitelüliti
• Energiasäästu näit
• Ülitõhus valgusdiood tagab patareide 

ökonoomse kasutuse

1-95-151 Performance Aluminium Torch 2AA X 6 3253561951510
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Stanley STATIIVIGA KOLMIKTASKULAMP 

• Kasutatav kas üheainsa taskulambina 
või kolme statiivil eraldi suunatava 
taskulambina

• Surunupp-toitelüliti lülitab sisse/välja kõik 
lambid korraga

• Ilmastikukindel, sobib matkale 
kaasavõtmiseks

• Jätab käed vabaks
• Statiivi vabastusnupp
• Mitmes suunas 120 kraadi pöörduvad 

pead saab suunata täpselt sinna, kuhu 
valgust on vaja

• Täpne punktkiir

1-95-155 3 in 1 Tripod Torch x 4 3253561951558

STANLEY STATIIV-TASKULAMP, LAADURIGA 

• 3 W valgusdiood tagab 70 luumenise 
valgusvoo

• Kaasas nikkel-metallhüdriidakud, pole 
tarvis osta kalleid patareisid

• 4-asendilise pöörduva pea saab suunata 
täpselt sinna, kuhu valgust on vaja

• Aku tühjenemise näit annab märku, kui 
taskulampi on vaja laadida

• Patenditud statiiv jätab käed vabaks 
• Esiotsas helendav rõngas
• Täislaadimine 8 tunniga
• Statiivi vabastusnupp käivitab statiivi jalad
• Libisematu kummist käepide
• Kaasas taskulambi laadimisalus

1-95-148 Rechargeable Tripod Torch x 2 3253561951480
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