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Magliten uutuusvalaisin ML300LX on ohjelmoitava tehopakkaus 

Maglite esittelee järeän ML300LX-käsivalaisimen, jonka korkealaatuisen valaisun voi räätälöidä juuri 

omaan käyttöön. Käyttöliittymästä on valittavissa yleis-, ulkoilma-, poliisi- tai sotilaskäyttöön sopiva 

valaisuprofiili, jonka sisällä on useita valaisutiloja. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien lisäksi 

ML300LX:n erikoisuuksia ovat poikkeuksellisen pitkä paloaika, pitävän otteen tarjoava Stealth-

mattapinnoitus sekä valokeilan pikasäätö, joka onnistuu alle ¼-kierroksen liikkeellä. 

Mahdollisia valaisuprofiileja on neljä: General-yleiskäyttö, Outdoor-ulkoilmakäyttö, Law Enforcement -

poliisikäyttö ja Tactical-sotilaskäyttö. Valaisimessa on esiasennettuna General-yleiskäyttöasento, jossa on 

kolme toimintoa: Full Power -huippuvalovirta, Low Power -säästövalovirta ja Eco-valovirta, jossa paloaika 

on pisimmillään. Toimintojen välillä vaihdellaan Magliteista tutulla Quick Click -ominaisuudella, eli nopeasti 

virtanappia napsauttamalla. Ohjelmointia vaihtamalla saa lisättyä myös strobo-vilkun ja hetkellisen 

huippuvalovirran. 

ML300LX-valaisinta on saatavilla kahta eri mallia: 3D-malli toimii kolmella ja 2D-malli kahdella D-paristolla. 

2D-mallin valokeila yltää 366 metriin ja palaa Eco-asetuksella 69 tuntia. 3D-mallin valon kantama on 

406 metriä ja se palaa Eco-asetuksella jopa 117 tuntia. ML300LX:n 3D-malli on kokoluokkansa 

energiatehokkain käsivalaisin.  

ML300LX on erittäin kestävä. Valaisin on valmistettu 6061-T6-lentokonealumiinista ja kova-anodisoitu 

korroosionkeston parantamiseksi. Runko tarjoaa päältä erittäin pitävän otteen, ja se on taktista käyttöä 

ajatellen mattapinnoitettu havaittavuuden minimoimiseksi.  

Laadukas ja tasainen yhdistelmävalokeila näyttää samanaikaisesti sekä kauas että lähelle hyvin leveälle. 

Valokeilan keskialueen leveys on vikkelästi säädettävissä uudenlaisella, alle ¼-kierroksen pikasäädöllä. 

Kolmiparistoinen ML300LX 3D on 29,5 cm pitkä ja painaa 748 g. Kaksiparistoinen ML300LX 2D on 23,2 cm ja 

painaa vain 566 g. Molemmat mallit ovat roiskevesitiiviitä ja iskunkestäviä 1 metriin. Takuu on 10 vuotta, ja 

huoltopalvelu sijaitsee Suomessa.    

 

Maahantuojan uutishuone ja tuotekuvat: http://news.cision.com/fi/vandernet  

Suositushinnat: ML300LX 2D 115 € ja ML300LX 3D 119 €.  

Sähkönumerot: ML300LX 2D 8772147 ja ML300LX 3D 8772148. 

Jälleenmyynti: Hyvin varustetut urheilu-, retkeily- ja vapaa-ajan myymälät, tavaratalot, työkalukaupat, 

LVIS-tukkuliikkeet ja liikelahjajälleenmyyjät. 
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