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LeDitSee - Cap med led-lys
- til job og fritid - til hobby, industri, rengøring, fiskeri, med tryk og broderi efter opgave.
www.tryk.info

LeDitSee© er ikke blot endnu en kasket, men et elektronisk værktøj med hovedbelysning.
Ved at frigøre begge hænder bliver Deres arbejde nemmere
og De opnår større sikkerhed ved at arbejde.
Lyset er aldrig længere væk end et tryk på skyggen.
Kasketten kan lyse med flere forskellige lysstyrker, hvoraf den kraftigste lyser mere end 40 meter frem.
Led-modulerne er beskyttet mod regn, støv, og andre partikler.
Energikilden er et 9-volt batteri, med en levetid op til 80 timer.
Kasketten kan håndvaskes.

Basic Cap
SW-920-8B
Basic cap, 8 led black
SW-920-8BL
Basic cap, 8 led blue
SW-920-8BG
Basic cap, 8 led green
SW-920-8R
Basic cap, 8 led red
SW-920-2R-väri
Basic cap, 6+2 redled, four different colours
SW-920-8E
Basic cap, 8 led, with ear warmers
SW-920-8L-B
Black cap, 8 led, with automatic swtich
SW-920-8L-R
Red cap, 8 led, with automatic swtich
SW-920-8-V2-B / BL
Black or blue cap 6 white + 2UV led

- og alt kan tilføres tryk og broderi - i små eller større serie - om ønsket!

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Commando Cap
SW-920-6XB
Commando 12 Led, black
SW-920-6X-Pilot
Pilot Commando 6 White+6RedLed
SW-920-6XB-V6
Kommando 6white+6UV leds

Hunter Cap
Sw-920-6-2R-Hunter
Farve: Cap 6 Hvide
Led+2 Røde Led
SW-920-6-2R-Hunter
Hunter cap 6 white + 2 redled
SW-920-8EHunter
Hunter cap 8 led, with ear warmers
SW-920-8-L-H
Hunter cap 8 led, with automatic switch

Alle priser er dagspris, excl. moms og leveringsomkostninger.
Har De behov for, eller ønske om, en større mængde, eventuelt med tryk og broderi
står vi til rådighed med råd og vejledning.

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

