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LEDLENSER FIRMA.
Wiele rewolucyjnych produktów ujrzało światło dzienne w garażu. Tak samo
jak pierwsze latarki Ledlenser. Ponieważ w momencie, kiedy dwóch braci
Harald i Rainer Opolka zakładało w 1993 roku firmę Zweibrüder
Optoelectronics, to naprawdę nie mieli wtedy jeszcze zbyt wiele do
dyspozycji, oprócz garażu, starego komputera Atari, kompletu narzędzi, bloku
rysunkowego i około 1.000 DM kapitału początkowego.
Obecnie firma mająca swoje początki w garażu jest międzynarodowym
producentem latarek ręcznych i czołowych, które nie mają sobie równych na
całym świecie. Wspólnie z ponad 1.000 pracownikami na całym świecie
dążymy do tego, aby każdego dnia być coraz lepszym, wciąż lepszym we
wszystkim, co robimy. W ten sposób stale rozszerzamy naszą paletę
produktów, analizujemy nawet sprawdzone projekty i coraz bardziej
stawiamy na trwałe źródła energii.
- Jeden ze światowych liderów w produkcji ręcznych i czołowych latarek LED
- Ponad 1.000 pracowników na całym świecie
- Prawie 100 mln $ obrotów rocznie
- Własne badania i projekty
- Własna produkcja oraz gwarancja jakości
- Ponad 15 lat doświadczenia i know-how
- Współpraca na całym świecie z ponad 45 dystrybutorami
- Własne lokalizacje w Niemczech, Włoszech, Japonii i Szwajcarii
- Ponad 100 patentów, wzorów użytkowych, projektów i znaków towarowych
- Równo 200 nagród, wyróżnień i ekspertyz dla ponad 70 naszych latarek
ręcznych i czołowych

LAT

GWARANCJI 4

LEDLENSER
JAKOŚĆ
GWARANTOWANA
„Skonstruowane w Niemczech" to dla nas nie tylko puste słowa - oznacza to najwyższe
wymogi w zakresie innowacyjności, materiałów, technologii, jakości wykonania
i trwałości. A ponieważ jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów,
oferujemy 5 lat gwarancji4 na wszystkie produkty – co więcej: przy rejestracji produktu
Państwa Klient ma możliwość przedłużenia gwarancji do 7 lat4.
Do wszystkich oryginalnych produktów firmy Ledlenser dołączona jest karta rejestracji
produktu. Rejestracja odbywa się poprzez skanowanie kodu QR na smartfonie lub
wpisanie adresu URL na laptopie lub komputerze PC. W ten sposób uzyskuje się dostęp
do strony w celu jednorazowej rejestracji produktu. W formularzu wprowadza się
wymagane dane. Po zakończeniu rejestracji kody QR oraz adresy URL tracą swoją
ważność.

W ten sposób chronimy nasze produkty przed piractwem i tanimi podróbkami!

4 Informacje na stronie 66.

LEDLENSER

360 - KOMUNIKACJA
MARKETINGOWA.
Możesz liczyć na przemyślany plan marketingowy z atrakcyjnymi i wielostronnymi
działaniami na rynku i silnym wsparciem sprzedaży.

KOMINIKACJA Z KLIENTAMI

KOMUNIKACJA POS

LINIA EKSPOZYTORÓW LEDLENSER

01 - Broszury dla klientów detalicznych

Nasza linia Display umożliwia ekspozycję

01 – Stojak na prospekty, duży

05 - Stojaki podłogowe „Blister"

materiałów reklamowych wspierających

02 - Stojak na prospekty, mały

06 - 08 wyświetlacze zawieszane „Tego"

sprzedaż latarek Ledlenser w POS. Jej atuty

03 – Ekspozytor witrynowy

Mini, Midi lub Maxi

to jednolity imponujący wygląd i szczegółowy

04 – Ekspozytor/podstawka „Multi"

09 - Stojak sklepowy z lub bez monitora

02 - Reklamy w tytułach branżowych
03 - Kampanie 360°
04 - Social Media

opis dotyczący użytkowania i rodzajów

05 - Reklamy online

produktów w Twoim sądziedztwie.

TARGI I WYDARZENIA
1 - Informacje dla sprzedawców
2 - Sales Promotions
3 – Kursy i szkolenia

TO OTRZYMASZ OD NAS

TO NALEŻY ZROBIĆ

Bądź częścią naszej działalności i sprzedawaj

- Kompletny plan imprezy

- Przygotowanie towaru do sprzedaży, systemu

produkty na dużych imprezach przy niewielkiej

-Stoisko na imprezie lub targach w Twoim regionie łącznie z wyposażeniem

inwestycji.

Wystarczy zapytać naszych

przedstawicieli handlowych lub key account,
jakie wydarzenia i imprezy są dostępne w
Twoim regionie.

kasowego i sprzedawców

-Montaż & demontaż

- Zabezpieczenie towaru na czas zamknięcia stoiska

-Produkty pokazowe

- Przejęcie odpowiedzialności za sprzedawany towar na miejscu

- 2-4 przeszkolone osoby w celu doradztwa i sprzedaży produktów

- Opracowanie ofert dla cen targowych (na życzenie cenniki

- Specjalne warunki na targach obowiązujące przy sprzedaży produktów
- Materiały marketingowe na stoisku
- Koszty z tym związane ponosi firma Ledlenser!

mogą być opracowane przez nasze biuro partnerskie)

LEDLENSER

TECHNOLOGIE.
Przewaga to kwestia odpowiedniej techniki. Od innowacyjnych soczewek
po pionierskie zasilanie w prąd, cały czas pracujemy nad tym, aby nadal
zwiększać naszą technologiczną przewagę. Dzięki temu posiadamy już
ponad 100 patentów, wzorów użytkowych, projektów i znaków towarowych.
A 100 następnych z pewnością się jeszcze pojawi. Poniżej krótki przegląd
naszych technologii:

WIDE BEAM

SAFETY YTRION CELL

Nasz szeroki format światła uwzględnia to, że

Taką technologię akumulatora można znaleźć

ludzkie pole widzenia wynosi ok. 180° w pozycji

głównie w pojazdach elektrycznych. Ale jest ona

poziomej i tylko ok. 130° w pionie. Owalny kształt

także idealna dla latarek Ledlenser. Safety Ytrion

lampy i technologia Wide-Beam zapewniają także

Cell jest znacznie lżejsza niż akumulator

podwójne zabezpieczenie: widzisz nie tylko więcej

niklowo-metalowo-wodorkowy i ładuje do 5 razy

ale także jesteś widoczny pod dowolnym kątem.

szybciej niż akumulator litowo-jonowy. Jednocześnie,
oferuje ponad 5.000 cykli ładowania przy niemal
zerowej utracie pojemności przez tzw. „Memory-Effekt".

ADVANCED FOCUS SYSTEM

SMART LIGHT TECHNOLOGY

TEMPERATURE CONTROL

RAPID FOCUS

Galileusz obiecywał moc soczewki, Newton moc

Innowacja ta czyni z latarki Ledlenser Twoje

Ciężka praca „nie rusza" naszych latarek: dzięki

Podczas ogniskowania i rozogniskowania latarki

reflektora. A my – połączyliśmy po prostu obie

osobiste narzędzie do oświetlenia: za pomocą

inteligentnej i w pełni automatycznej regulacji

ręcznej i czołowej nasza soczewka reflektora

technologie – i zrobiliśmy to tak doskonale jak

mikrokontrolera można zaprogramować poprzez

temperatury Temperature Control latarki Ledlenser

przemieszcza się względem diody LED.

nikt nigdy przedtem. Rezultat: nasz opatentowany

3

różne kombinacje przycisków i przełączników

nigdy nie nagrzewają się, bez względu na to jak

Konwencjonalne mechanizmy osiągają to, m.in.,

Advanced Focus System (AFS), który umożliwia

swój indywidualny zakres funkcji. W ten sposób

bardzo je eksploatujesz. Chroni Cię to przed

poprzez obrót głowicy lampy. Ponieważ dla nas

płynne przejście od jednorodnego światła bliskiego

optymalną funkcję światła masz zawsze pod ręką .

poparzeniem, a diodę LED przed przegrzaniem.

taka technologia jest zbyt powolna i niepraktyczna

do mocno zogniskowanego światła odległego.

Rapid Focus: Mechanizm jednouchwytowy, za

Przy czym AFS posiada taka wydajność, która zadziwia

pomocą którego można regulować strumień

nawet ekspertów.

światła szybko jak błyskawica

X-LENS TECHNOLOGY

OPTISENSE TECHNOLOGY

FLOATING CHARGE SYSTEM

EMERGENCY LIGHT

Technologia ta stanowi rozszerzenie systemu

Czy to półmrok, cień, pochmurno czy zupełnie

Lekkie i bezprzewodowe ładowanie: dzięki systemowi

To zastosowanie przemieniaTwoją latarkę ręczną

Advanced Focus System (AFS). Łączy ze sobą

ciemno: dzięki Optisense Technology Twoja

Floating Charge System dostosowanemu do montażu

w światło awaryjne: przy braku zasilania lub gdy

praktycznie dowolną ilość soczewek

latarka Ledlenser dostosowuje się automatycznie

na ścianie i jego magnetycznemu kablowi do ładowania

latarka Ledlenser znajduje się w stacji ładującej,

reflektora i synchronizuje poszczególne wiązki

do panujących warunków oświetleniowych.

wydaje się, że latarka wisi na uchwycie i jest gotowa do

włącza się ona automatycznie. W ten sposób

światła dla uzyskania perfekcyjnego strumienia.

Innowacyjny ściemniacz światła reguluje przy tym

użycia posiadając tylko jeden uchwyt. Oprócz procesu

latarka pomaga Tobie w orientacji i np.
w znalezieniu skrzynki z bezpiecznikami.

Rezultatem jest bardzo jednorodne światło

intensywność swiatła w zależności od odbijanego

ładowania via USB system można podłączyć poprzez

reflektorów w trybie niezogniskowanym oraz

światła własnego i zapobiega uciążliwym

adapter także do tradycyjnych gniazdek elektrycznych

nasze do tej pory najmocniej zogniskowane

efektom oślepienia.

lub w aucie do zapalniczki samochodowej

światło dalekie.
3
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LEDLENSER

FUNKCJE ŚWIATŁA.
BOOST

STROBE

W krótkim czasie więcej światła.

Szybkie błyski światła z drażniącymi
efektami oślepiającymi w sytuacjach
awaryjnych.

POWER
Wysoka moc świetlna w każdej sytuacji .

BLINK
Automatyczne wysyłanie impulsów
świetlnych w regularnych odstępach czasu.

MID POWER

POZYCJA

Wystarczająca ilość emitowanego światła

Regularne impulsy świetlne w dłuższych

dla przedłużonego czasu eksploatacji.

odstępach do oznaczania pozycji.

LOW POWER

S.O.S.

Oszczędne światło przez długi czas

Latarka wysyła jako "wołanie o pomoc"

eksploatacji, czytanie i praca przy

Kod Morse'a SMS (3x krótki, 3x długi, 3x krótki).

nieoślepiającym świetle.

NOWE LATARKI LEDLENSER
OUTDOOR-RANGE

STWORZONE DLA SYTUACJI
EKSTREMALNYCH.
DROGA DO OSIĄGNIĘCIA CELU.

Nie tylko turyści górscy mają wysokie wymagania dotyczące latarek ręcznych i czołowych
– ale także obozowicze, uczestnicy gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbów za
pomocą odbiornika GPS ( tzw. geocaching), myśliwi, wędkarze i wielu innych miłośników
outdooru czyli spędzania czasu na wolnym powietrzu. Latarki Ledlenser spełniają
dokładnie te najwyższe standardy jakości w swojej funkcjonalności i konstrukcji.
Nazywamy to „Technologie engineered in Germany"- technologią opracowaną w Niemczech.

POLOWANIE NA CIEMNOŚĆ.

NOWOŚĆ
SPEED CHARGING5
Już po 4 godz. osiąga
się 80 % pojemności
ładowania.

5 Informacje na stronie 66.

01 - Możliwość postawienia latarki – dzięki włącznikowi z przodu latarkę można
postawić i używać jej jako oświetlenia w pomieszczeniu.
02 - Ekologia i komfort używania – najnowocześniejsza technologia
akumulatorowa dla maksymalnie krótkiego czasu ładowania przez USB 3.0
w każdej sytuacji.
03 - Inteligentne sterowanie – wszystkie funkcje SLT można w łatwy sposób
wybierać jednym kciukiem wciskając przycisk Softtouch.
04 - Wszystko w zasięgu wzroku – wskaźnik trybu i poziomu załadowania baterii
znajduje się we włączniku z przodu.
05 - Łatwa obsługa – szybkie włączanie i kierowanie światła można wykonywać
tylko jedną ręką!
06 - Miłe i przyjemne dla oka światło – delikatne rozjaśnianie i przyciemnianie
światła.
07 - X-Lens Technology - światło z 3 Xtrem Power LED skupia się w jednym
olśniewającym promieniu światła.
08 - Blokada na czas transportu – nie ma możliwości przypadkowego włączenia
się latarki w bagażu.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)
Cena, rekomendowana cena (PLN)

1007,99 zł

DUŻY ZASIĘG SPOTYKA
WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

479,99 zł

PRAWDZIWA WIELKOŚĆ POCHODZI
Z WNĘTRZA. I WYCHODZI NA
ZEWNĄTRZ.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

399,99 zł

KU WIELKIEJ PRZYGODZIE
PRZY NIEWIELKICH
KOSZTACH.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

307,99 zł

LEPIEJ ŚWIECĄCA GŁOWA NIŻ
BŁYSZCZĄCE CZOŁO.

NOWOŚĆ
SPEED CHARGING5
Już po 3 godz. osiąga
się 80 % pojemności
ładowania.

5 Informacje na stronie 66.

01 - Przyjazne dla środowiska i wygodne- zaawansowana technologia
baterii dla najkrótszego czasu ładowania przez USB 3.0 w każdej sytuacji.
02 - Bezpieczniejsze – czerwone światło tylne.
03 – Zdejmowalna opaska na głowę z możliwością prania.
04 - Wygodne - najlepszy stosunek wagi do lumenów spośród latarek
czołowych Ledlenser.
05 – Łatwe w obsłudze - jeden przełącznik, trzy tryby świecenia.
06 - Wszystko na widoku- obrotowa głowica.
07 – Lepsza widoczność z bliska i z daleka - bezstopniowa funkcja
ogniskowania.
08 - Biała dioda LED.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

395,99 zł

NAPRAWDĘ LEKKA DAJE
NAPRAWDĘ DUŻO ŚWIATŁA.

NOWOŚĆ

5 Informacje na stronie 66.

01 - Bateria z kablem USB do ładowania - ekologiczne,
praktyczne i niedrogie baterie
02 - Wszystko na widoku – obrotowa głowica.
03 - Łatwe w obsłudze - jeden przełącznik, trzy tryby świecenia.
04 - Dobrze poinformowany użytkownik - wskaźnik
naładowania i ostrzeżenie dla niskiego poziomu baterii.
05 - Nieoślepiająca czerwona dioda LED z funkcją migania.
06 - Biała dioda LED.
07 - Lepsza widoczność z bliska i z daleka - bezstopniowa
funkcja ogniskowania.
08 - Wymienna opaska na głowę z możliwością prania.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

307,99 zł

PIONIER W OSZCZĘDZANIU
PIENIĘDZY I ENERGII.

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

131,99 zł

NAJLEPSZA TAKTYKA JEST
WŁĄCZONA. LATARKI LEDLENSER
T7 RED | GREEN | BLUE.

Trzy kolorowe warianty latarek Ledlenser T7 są pod wieloma względami idealnym
towarzyszem dla myśliwych i wędkarzy. Czerwone światło umożliwia nieoślepiającą
noktowizję, zielone światło nadaje się do obserwowania dzikiej zwierzyny a światło
niebieskie sprawia, że widoczne są ciecze, jak np. krew. Ponadto, robią wrażenie dzięki
jednolitemu stożkowi światła. Światło można ogniskować lub w bardzo prosty sposób
zablokować. Quasi z lewej strony. Lub z prawej. W każdym momencie obsługa jedną ręką.
W ten sposób właściciel nigdy nie zostaje „na lodzie".

"WYRAŹ SIĘ KOLORAMI".
NAWET W NOCY.

01 - Moc czerwonej, zielonej i niebieskiej diody LED.
02 - Lepsza widoczność z bliska i z daleka – bezstopniowe
ogniskowanie.
03 - Focus-Lock - utrwala aktualny stopień ostrości.
04 - IPX4 - Ochrona przed rozpryskami.
05 - Łatwe w obsłudze- jeden przełącznik End-Cap, trzy funkcje
światła (Boost, Power i Low Power).

NOWOŚĆ

Cena rekomendowana (PLN)

ROBOCZEJ

286,00 zł

CIEMNOŚĆ NA SPORTOWO.
LATARKI LEDLENSER
SPORT-RANGE.

Od A jak alpejski narciarz do Z jak fan zorbingu: miłośnicy sportów ekstremalnych, którzy
szukają przygody czasem do późna w nocy, muszą być w stanie stawić czoła ciemności.
Najlepiej z latarkami z naszej gamy produktów Sport. Ponieważ każdy sportowiec znajdzie
model idealnie pasujący do siebie – oraz swojej dyscypliny sportowej.

DOSTOSOWANE DO
SYTUACJI EKSTREMALNYCH.

01 - 4 godziny świecenia w trybie Boost, 20 godzin w trybie
Low-Power.1
02 - Optisense Technology – reguluje intensywność świecenia
w zależności od odbijanego światła.
03 - Bardzo prosta obsługa - 5-drożny przełącznik z pięcioma
funkcjami światła: Boost, Power, Low Power, Blink i światło awaryjne.
04 - Brak „widzenia tunelowego" - najlepszy Spill i Hot Spot.
05 - Optymalny rozsył światła - dwa indywidualnie regulowane
armatki świetlne LED!
06 - Wielofunkcyjność - połączenie z obudową i uchwytami daje
wszechstronne zastosowanie.
07 - Elastyczność – można nosić przy spodniach lub pasku.
08 - PowerBox jest także oddzielny i używany jako
wydajny i wygodny Powerbank.

Cena rekomendowana (PLN)

1299,99 zł

1139,99 zł

TAK SAMO INDYWIDUALNA
JAK OSOBY, KTÓRE JE NOSZĄ.

01 - Bateria z kablem USB do ładowania - ekologiczne,
praktyczne i niedrogie baterie.
02 - Łatwe w obsłudze- jeden przełącznik, trzy tryby świecenia.
03 - Wszystko na widoku – obrotowa głowica.
04 - Czerwona nieoślepiająca dioda LED z funkcją migania.
05 - Biała dioda LED.
06 - Optisense Technology – reguluje intensywność światła w
zależności od odbijanego światła.
07 - Lepsza widoczność z bliska i z daleka – bezstopniowe
ogniskowanie.
08 - Wymienna opaska na głowę z możliwością prania.

Cena rekomendowana (PLN)

419,99 zł

419,99 zł

NAJPIERW RUSZ GŁOWĄ.
POTEM ZAPAL ŚWIATŁO.

Cena rekomendowana (PLN)

ROBOCZEJ

239,99 zł

239,99 zł

ŚWIECĄCY WZÓR. POD WZGLĘDEM
WYTRZYMAŁOŚCI I CENY.

Cena rekomendowana (PLN)

129,99 zł

129,99 zł

WIDZIEĆ I BYĆ WIDOCZNYM.
NAWET W CIEMNOŚCI

01 - Łatwe w obsłudze - jeden przełącznik, trzy tryby świecenia,.
02 - Optymalne oświetlenie z bliskiej odległości w trybie
Power-Modus; czytanie bez efektów oświetlania w trybie
Low-Power oraz dobra widoczność w trybie Blink, np. na drodze.
03 - Widoczność bezpieczna i super jasna dzięki
Wide Beam – owalny kształt lampy z niezwykle szerokim
oświetleniem (16 : 9).
04 - Być widocznym – zintegrowane w komorze na baterie
migające czerwone światło tylne.
05 - Niewielki ciężar - wysoki komfort noszenia.
06 - Dla indywidualistów i chcących być trendy – pięć kolorów
neonowych, które rzucają się w oczy.

Cena rekomendowana (PLN)

109,99 zł

ŚWIATŁO REFLEKTORÓW.
TAKŻE PODCZAS ODPŁYWU.
LEDLENSER SERIA D.

Nieważne czy to żeglarstwo czy nurkowanie - z latarkami Ledlenser serii D zawsze
masz jasne światło i dużą frajdę pod wodą i na wodzie. Wszystkie modele posiadają
klasę ochrony przed wodą IPX8, mają obudowę odporną na uderzenia, są zabezpieczone
przed korozją, można je z łatwością obsługiwać w rękawiczkach; przeznaczone do
7 bar na głębokości do 60 m.

ŚWIECI DŁUŻEJ NIŻ TRWA
NAJDŁUŻSZE NURKOWANIE.

Cena rekomendowana (PLN)

309,99 zł

309,99 zł

KONTAKT

UWAGI

LEDLENSER

UWAGI KOŃCOWE

FIRMA OTWARTA I KONTAKTOWA
Nasz serwis jest bezpośredni, kompetentny i kompleksowy. Chociaż
otrzymujemy ze wszystkich stron pozytywny oddźwięk, stale dążymy
do podnoszenia jakości naszych usług. Jesteśmy wdzięczni za każdy
feedback. Podziel się z nami swoją opinią.

Dane dotyczące zakresu dostawy, wyglądu, wydajności,
wymiarów i masy są zgodne z posiadaną wiedzą w
momencie publikacji. W ramach doskonalenia zastrzegamy
sobie prawo do zmian zakresu dostawy, wyglądu, designu
oraz koloru bez potrzeby wcześniejszego poinformowanie
o tym fakcie.
Ilustracje produktów mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu
produktu oraz mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie,
które można nabyć za dodatkową opłatą.
Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.

JESTEŚ NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU

1) Mierzone wartości zgodnie z ANSI FL1 w odpowiednim ustawieniu.
Jeżeli nie podano wyraźnie żadnego ustawienia, wówczas wszystkie
wartości odnoszą się do strumienia świetlnego (lumeny/lm) i zasięgu
światła (metry/m) w najjaśniejszym ustawieniu oraz wartości dot.
czasu świecenia (godziny/h) w najniższym ustawieniu. Funkcję Boost
(jeśli dostępna) można stosować kilka razy, ale jest dostępna tylko
na krótki czas. Jeżeli latarka posiada różne tryby zasilania, wówczas
"tryb oszczędzania energii" jest podstawą pomiaru.
2) Obliczeniowa wartość pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy
ona akumulatora (-ów) lub latarek z akumulatorami otrzymanymi
podczas dostawy każdego artykułu dla zawartych w tej dostawie
akumulatorów w stanie pełnego naładowania.
3) Patent EP 1880139; Patent US 7,461,960

Odpowiedzi na pytania dotyczące
marketingu i zatwierdzenia materiałów
otrzymasz na stronie:
www.ledlenser.pl

4) Okres gwarancji wynosi pięć lat od daty zakupu, siedem lat w
przypadku rejestracji online na naszej stronie www. Gwarancja
obowiązuje na całym świecie oprócz ustawowych praw gwarancyjnych.
Obejmuje ona wady materiałowe oraz produkcyjne. Na prawidłowego
funkcjonowanie baterii udzielamy innego okresu gwarancji
wynoszącego 24 miesiące, w przypadku serii produkcyjnych
„ATEX" i „Serii i" tylko w przypadku rejestracji online. Wykluczone
są defekty baterii, futerałów, pokrowców, przełączników zdalnego
sterowania, kolorowych filtrów, grawerów oraz powlekanych
powierzchni. Gwarantem jest Zweibrüder Optoelectronics
GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Niemcy. Więcej
informacji na temat gwarancji produktu znajduje się na stronie
edlenser.com/warranty.

Twój przedstawiciel handlowy lub key account
udzielą porad we wszystkich sprawach.

W sprawach technicznych prosimy o bezpośredni kontakt
z działem obsługi pod numerem telefonu:
(+48) 698 821 208
lub online na adres:
www.ledlenser.com/nc/pl/products/service-warranty/service-request/

Więcej informacji, opinie klientów i ciekawe
artykuły można znaleźć na Facebooku:
facebook.com/LedLenser lub na naszej stronie
www: ledlenser.com

5) Czas ładowania zależy od używanego sprzętu.

Ledlenser
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