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SCANGRIP ARBEIDSLAMPE
Area 10 CAS

360º CAS arbeidslamper med 10 000 lumen for de krevende oppgavene
AREA 10 CAS er en lampe som gir et jevnt og godt fordelt lys med styrke opp til 10 000 lumen.
Svært god egnet der man trenger å lyse opp hele lokalet eller arbeidsområdet. 
Man kan veksle mellom 360° and 180° lys avhengig av arbeidsoppgaven. 
Den innebygde dimmeren gjør det mulig å regulere lyset i 5 trinn. 
AREA 10 CAS passer til alle 12V-18V batterier fra Metabo sitt CAS system. Som noe ganske unikt 
tilbys også Scangrip Power Supply som kan brukes som en direkte strømforsyning og sikrer 
ubegrenset med lys. I tillegg har den et innebygget back-up batteri som sikrer 50 ekstra 
minutter med 1000 lumen.
Med den brukervennlige Bluetooth kontroll appen får du en unik mulighet til å slå på og av 
lyset, samt regulere lysstyrken fra mobiltelefonen. Denne funksjonen gjør at man sparer tid og 
får økt effektivitet. 
Fleksibel i bruk
Det integrerte handtaket, sammen med kompakt design og lav vekt, gjør AREA 10 CAS enkel å 
flytte rundt. Lampen har også oppheng og kan monteres på Scangrip Tripod stativ. 
Støv- og vanntett med IP 65. 
Som en ekstra finesse har lampen en innbygget powerbank for å lade mobiltelefoner. 

Hvorfor velge AREA 10 CAS
-    Dempet, ikke blendende lys opptil 10 000 lumen
-    Kompatibel med alle 12V-18V Metabo/CAS batterier
-    Enkel å flytte og ta med seg
-    Lang batteritid- inntil 6 timer ved 4000 lumen
-    Ekstremt slitesterk med høy IP (IP65)
-    Bluetooth kontroll

-    Appen kan lastes ned fra:
-    Scangrip i App Store (apple.com)
-    Scangrip A/S – Apper på Google Play
-    Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf
-    Slå på Bluetooth funksjonen
-    Press inn Bluetooth knappen i 10 sekund
-    Pin koden er nullstilt
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