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SPECIFICATIES

Aantal LEDs 1

Type LED High Power LED

Kleur LED Wit

Kleurtemperatuur [K] 6.000 tot 8.000 K

Kleurweergave index (CRI) 70 CRI

ANSI - Energy Saving Boost High Power Mid Power Low Power

Lumen1 [lm] 300 lm 200 lm - 20 lm

Reikwijdte1 [m] 160 m 140 m - 50 m

Brandtijd1 [u] 4 u 10 u - 30 u
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4: Boost - High Power - Low Power - Blink (Knipperen)Diameter kop [mm] 35 mm

Diameter behuizing [mm] -

Gewicht, incl. batterijen [g] 165 g

Gewicht, excl. batterijen [g] 125 g

Materiaal kop Aluminium

Materiaal behuizing PC + ABS

Lens PMMA-lens

Hoofdband - Materiaal Elastische stof

Hoofdband - Type Omtrek

Hoofdband - Kenmerken Afneembaar, wasbaar, anti-slip

Beweging kop Stapsgewijs

Bewegingshoek kop [°] 65°

Focusfunctie Ja

Stroombron - Type Oplaadbare batterij

Batterij - Type Li-ion

Batterij - Technologie Polymeer - 3,7V

Batterij - Aantal 1

Batterij - Alternatief AAA 1,5V of AAA Ni-MH 1,2V

Voltage - Totaal [V] 3,7 V

Capaciteit - Totaal [mAh] 1.400 mAh

Energie - Totaal2 [Wh] 5,18 Wh

Oplaadbaar Ja

Laadtijd [min] 5 u

Laadtechnologie Intern

Energiemodi 2: Energy Saving - Constant Current

Energie statusindicator
Batterijstatusindicator, Laadindicator,

Low Battery-waarschuwing

Waterdichtheid [IP-klasse] IPX6

Valhoogte [m] 1,5 m

Max. werkdiepte [m] -

ATEX zone –

Werktemperatuurbereik [°C] -20 tot 40°C

TECHNISCHE GEGEVENS

BATTERIJ

BEHUIZING

LICHTFUNCTIES

LED

LICHTWAARDEN

SCHAKELAAR
Front - voorop de lampkop + Draaischakelaar achterop de  batterijbox

Rode LED achteraan - voor een verbeterde zichtbaarheid

Traploos dimbaar - door aan de schakelaar te draaien wordt de 
lichtsterkte geleidelijk gedimd totdat je de juiste lichtintensiteit hebt 
gevonden

Transport Lock - waarmee de lamp vergrendeld wordt en niet per 
ongeluk inschakelt in bv. een tas of rugzak

Advanced Focus System3 - een systeem om de lichtstraal te focusseren 
(gebundelde lichtstraal voor veraf) en te defocusseren (brede lichtstraal 
voor dichtbij)

Rapid Focus - Ledlenser lampen focusseer je niet door aan de lampkop
te draaien, wel door de lampkop naar voor of achter te bewegen. Snel, 
makkelijk en kan zelfs met 1 hand.

Smart Light Technology - voor een scala aan lichtfuncties

Temperature Control - automatische temperatuurcontrole waardoor de 
lamp nooit te warm wordt

KENMERKEN

TECHNOLOGIE



Type verpakking Cadeaudoos (Gift Box) Test-it Blister

Inbegrepen
H7R.2 hoofdlamp, 1x Li-ion oplaadbare batterij, 

adapter, USB-kabel
H7R.2 hoofdlamp, 1x Li-ion oplaadbare batterij, 

adapter, USB-kabel

Artikelnummer LL-H/7298-H7R.2 LL-HI/7398-H7R.2

Adviesverkoopprijs  (MSRP, €) € 109,00 € 109,00

Afmetingen B x H x D [mm] 102 x 95 x 100 mm 230 x 170 x 87 mm

Brutogewicht [g] 360 g 425 g

Barcode 4029113729802 4029113739856

Aantal stuks 6 stuks 6 stuks

Afmetingen L x B x H [mm] 300 x 212 x 215 mm 552 x 237 x 185 mm

Brutogewicht [g] 2.210 g 2.600 g

Barcode 4029113729819 4029113739818

Aantal stuks 24 stuks 12 stuks

Afmetingen L x B x H [mm] 455 x 325 x 240 mm 490 x 320 x 400 mm

Brutogewicht [g] 9.600 g 6.100 g

Barcode 4029113729826 4029113739825

VERPAKKING & LOGISTIEK
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INFO 

ENKELE PRODUCTVERPAKKING

DOOS

OMDOOS (EXPORT KARTON)

H7R.2
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ACCESSOIRES

Bevestigingen
Helm Connecting Kit - 4x clips om de 

hoofdband op een helm te fixeren
LL-HC/0359 € 6,99

Bevestigingen Hoofdband, reflecterend - Type B LL-HB/0371 € 15,99

Bevestigingen Hoofdband, rubber LL-HB/0394 € 19,99

Bevestigingen Kleurenfilter set - 35 mm LL-CFS/35 € 19,99

Laders Oplaadbare Li-ion batterij - 3,7V 1.4Ah SP-BAT/7789 € 58,99

Laders Oplaadbare XEO PowerBox batterij SP-PB/XEO € 159,00

Laders Autolader - 12/24V LL-CC/0380 € 27,99

Laders USB-lader 220V LL-CH/0389 € 27,99

Laders USB-lader 5V LL-CHU/0355 € 16,99

Laders USB-laadkabel SP-UC/0413 € 10,95

Tasje Neopreen tasje LL-NP/0332 € 15,99

CATEGORIE   OMSCHRIJVING         ARTIKELNUMMER                 ADVIESVERKOOPPRIJS 

Hoofdband, rubberHelm Connecting Kit 
4x clips

Autolader 12/24V

Kleurenfilter set 
- 35 mm

USB-lader 220V Neopreen tasje

H7R.2

4x



DE LEDLENSER H7R.2 OPLAADBARE HOOFDLAMP.
OPLAADBARE BESTSELLER.

De nieuwste versie van de populaire H7R hoofdlamp, de Ledlenser 
H7R.2, is in elk opzicht verbeterd. De nieuw ontwikkelde lens zorgt 
voor een veelzijdigere verlichting en het herziene energieconcept zorgt 
ervoor dat verschillende batterijtypes gebruikt kunnen worden. De 
handige indicator geeft aan wanneer de accu bijna leeg is.

MARKETING

UNIQUE SELLING POINTS

SERIE COPY PRODUCT COPY
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 - Oplaadbaar = milieuvriendelijk en zonder gedoe met wegwerpbatterijen.

 - De unieke Ledlenser reflector-lens voor een perfect cirkelvormige lichtbundel (moon effect) met grote reikwijdte.

 - Een multifunctionele wielschakelaar achterop de batterijbox voor een eenvoudige en snelle bediening van de lichtfuncties.

 - Is traploos dimbaar: met de schakelaar aan de achterzijde kan de lichtsterkte geleidelijk gedimd worden totdat je de juiste lichtintensiteit hebt 

gevonden.

 - Voorzien van Transport Lock waarmee de lamp vergrendeld wordt en niet per ongeluk inschakelt in bv. een tas of rugzak.

 - Uitgerust met een rode LED achteraan voor een uitstekende zichtbaarheid.

 - Voorzien van de Low-Battery technology die aangeeft wanneer de batterij bijna leeg is.

 - Voorzien van een batterijstatusindicator en laadindicator om altijd zicht te hebben op het energieniveau van de accu.

 - 7 jaar garantie na online registratie.

LEDLENSER H-SERIE.
LAAT IEMAND ANDERS HET HOOFDWERK DOEN.

De „H“ van de Ledlenser H-serie staat voor het woord „Hoofd“. Alle 
lampen uit deze serie draaien namelijk om het belangrijkste deel van 
ons lichaam; het hoofd. Intuïtieve bediening, ergonomisch ontwerp en het 
helderste LED-licht zorgen ervoor dat onze eersteklas hoofdlampen meer 
zijn dan alleen het licht dat u verwacht. Echt iets voor knappe koppen dus!

VOETNOTEN
De informatie met betrekking tot de inhoud van de verpakking, uiterlijk, prestatie, 

afmetingen en gewicht komen overeen met de informatie beschikbaar op het moment 

van publicatie. In het belang van productontwikkeling behouden wij ons het recht om 

de verpakkingsinhoud, het uiterlijk, ontwerp en kleur te wijzigen zonder voorafgaande 

kennisgeving. Productafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten en 

kunnen optionele accessoires tonen die afzonderlijk kunnen worden gekocht. Fouten en 

misdrukken uitgezonderd.

1) Metingen volgens ANSI FL1 op de respectievelijke instelling. Als er geen uitdrukkelijke 

instelling is aangegeven, verwijzen de waarden naar lichtstroom (lumen / lm) en reikwijdte 

(meter / m) op de hoogste instelling en de brandtijd (uren / uur / u) op de laagste instelling. 

Een Boost functie (indien beschikbaar) kan meerdere malen achtereenvolgend gebruikt 

worden maar alleen voor korte tijdsperioden - meestal enkele seconden. Als het licht 

verschillende energiemodi heeft, dan is de meting gebaseerd op de “Energy Saving-

modus.”

2) Berekende waarde van de capaciteit in Watturen (Wh). Dit geldt voor de batterij(en) in 

het desbetreffende product in de toestand bij levering of, voor lampen met oplaadbare 

batterijpack(s), wanneer de batterijen in volledig opgeladen zijn.

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Standaard vijf jaar garantie vanaf de aankoopdatum, of zeven jaar na online 

registratie via de QR code of unieke URL op de productregistratiekaart ingesloten in de 

productverpakking. De garantie is wereldwijd van toepassing, waaronder ook de wettelijke 

garantierechten. Het omvat gebreken in materiaal en fabricage. Een garantieperiode van 

24 maanden geldt voor de juiste werking van oplaadbare batterijen, en voor de Ledlenser 

“ATEX” en “i-serie” productreeks enkel na online registratie. Gebreken in batterijen, houders, 

Remote Switch-afstandsbedieningen, kleurenfilters, alle andere accessoires, gravure of 

oppervlaktecoatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie. Ga naar 

www.ledlenser.be/Productgarantie/ voor aanvullende informatie over productgarantie.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.
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