
Temos luz LED !
Q-LITE - A POTENTE LÂMPADA DE LUZ NATURAL DA AXALTA



CRIE CONDIÇÕES DE LUZ IDEAIS 
EM QUALQUER ALTURA, EM QUALQUER LUGAR.
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Quer seja na avaliação de danos, a comparar a cor da viatura com amostras, ou a verificar se há 
inclusões de poeiras numa pintura recente a iluminção perfeita é essencial para que fique bem.

A nossa lâmpada de luz natural sem fio Q-Lite ajuda os profissionais de 
repintura a escolher a cor certa. O sistema óptico aprimorado com 15 LEDs 
de alta potência permite que as oficinas definam os níveis de intensidade 
da luz em várias fases, tornando possível comparar cores metalizadas 
claras e muito escuras com precisão. Além de proporcionar luz natural 
brilhante, comparável à luz do meio-dia, a lâmpada de luz natural Q-Lite 
também fornece luz quente à tarde.
A última geração da nossa lâmpada de luz natural Q-Lite não é apenas 
mais brilhante, mas é também mais duradoura. A proteção integrada contra 
quedas e fragmentos torna os pequenos acidentes uma coisa do passado. 
Graças ao LED  mais recente economizador de energia e à tecnologia da 
bateria melhorada, nossa lâmpada de luz natural Q-Lite está pronta para 
ser usada durante todo o dia.

• Sistema ótico aprimorado: Novos LEDs de 

alta potência produzem luz semelhante à 

luz do dia (LEDs com óptica 3x5)

• Melhor proteção contra quedas: a pintura de 

borracha adicional e maior estabilidade 

tornam ainda mais difícil a queda do veículo

• Proteção contra funcionamento não 

intencional melhorada graças à área do 

botão redesenhada

• Indicador de nível de carregamento 

adicionado fornece melhor visão geral

• Nova combinação de cores da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

Voltagem

Potência de funcionamento-carregamento

Processo de carga - Output 

Tempo de Carga

Tipo de Proteção

Classe de Proteção

Dimensões

Peso (excl. bateria)

Especificações da Bateria

Tipo

Voltagem

Capacidade

Dimensões

Peso

Especificações da Lâmpada

17 – 20 V DC

0,69A

max. 3 – 4 h

13 W

IP20

III (SELV)

ca. 248 mm x 75 mm x 103 mm

273 g

Ni-MH

9,6 V

min. 1900 mAH

101 mm x 29,5 mm x 29,5 mm

223 g


