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Suosittuja Tikka-otsavalaisimia saa nyt älyversioina

Petzl julkaisee uuden Tikka R -otsavalaisinsarjan. Suositut Tikat ovat kevyitä ja käteviä kuten 
ennenkin, mutta nyt ne ovat myös älykkäitä. Pienen kokoluokan valaisimiin on sovellettu reaktiivista 
valaisuteknologiaa, mikä saa valaisimet itse säätämään valaisun ihanteelliseksi.

Tikka R -sarjaan kuuluu kolme eriväristä Tikka R+ ja kaksi eriväristä Tikka RXP LED-otsavalaisinta. 
Tikka R -valaisimet kuuluvat uuteen Petzl Performance otsavalaisinten sarjaan, jossa on suorituskykyisiä 
valaisimia vaativille aktiiviliikkujille. Valaisimet sopivat niille, jotka haluavat älyteknologiaa pienessä ja 
tyylikkäässä paketissa.

Reaktiivinen valaisuteknologia tarkoittaa sitä, että valaisimen sensori analysoi ympäristön valoa ja 
säätää valaisimen kirkkauden ja valokeilan muodon käyttäjälle ihanteelliseksi. Tämä tapahtuu hetkessä 
ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään. Valoa on aina oikea määrä oikeassa paikassa, ja kädet jäävät 
vapaiksi oman lajin harrastamiseen tai muuhun toimintaan.

Reaktiiviset Tikka R-sarjan valaisimet tarjoavat käyttäjälle taatun paloajan, eli käyttäjä tietää saavansa 
valaisimesta ilmoitetun kirkkauden koko ilmoitetun ajan niin että valo ei himmene. Tikka RXP:ssä taattu 
paloaika on reaktiivisessa eco-tilassa 10 h ja Tikka R+:ssa 12 h. Paloajan voi lisäksi ohjelmoida omien 
tarpeiden mukaiseksi OS by Petzl -ohjelmistolla, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.petzl.com/OS. 

Tikka R+:ssa reaktiivisuus säätää vain valon voimakkuutta, mutta valokeila on yhdistelmämallinen 
soveltuen sekä lähivalaisutarpeisiin että kävelemiseen. Tikka RXP:ssä reaktiivisuus säätää sekä valokeilan 
muotoa että valon voimakkuutta ja sillä voi päätä nostamalla katsoa myös kauas (110 m päähän).

Suositushinnat: Tikka R+ 89,95 € ja Tikka RXP 114,90 €.
Myynti: Urheilu- ja retkeilykaupat, tavaratalot sekä työkalu- ja rautakaupat.
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Tuotetiedot:

 

Tikka RXP
Reaktiivinen LED-valaisin. Toimitus sisältää valaisimen, 1,8 Ah litiumioni-akun ja USB-latausjohdon. Valon kantama 
vaihtelee Reactive Mode -tilassa automaattisesti erilaisilla valokeilan leveyksillä laajakulmasta kohdevaloon 
70–110 m välillä 80–215 lumenin valovirralla. Taattu paloaika sekä Reactive Mode -tilassa että Constant 
Mode -vakiovoimakkuustilassa 2 h 30 min (max), 5 h (standard) tai 10 h (eco) jonka jälkeen valaisin palaa 
energiansäästötasolla 25 lumenin valovirralla vielä tunnin. Punainen hämäränäön säilyttävä valo. Akun varaustilan 
ja lataustilan ilmaisin. Akku voidaan korvata kolmella AAA sormiparistolla lisävarusteena saatavan paristoadapterin 
avulla. Vesitiiviys IPX4 (roiskevesitiivis). Toimii äärimmäisissä käyttölämpötiloissa -20°C–+50°C. Kokonaispaino 115 g. 
CE.

Tikka R+
Reaktiivinen LED-valaisin. Toimitus sisältää valaisimen, 1,8 Ah litiumioni-akun ja USB-latausjohdon. Valon kantama 
vaihtelee Reactive Mode -tilassa automaattisesti 40–65 m välillä 70–170 lumenin valovirralla. Taattu paloaika Reactive 
Mode -tilassa sekä Constant Mode -vakiovoimakkuustilassa 3 h 30 min (max), 6 h (standard) tai 12 h (eco) jonka 
jälkeen valaisin palaa energiansäästötasolla 25 lumenin valovirralla vielä tunnin. Punaisella valolla taattu paloaika 
30 h (käyttövalo) tai 90 h (käyttäjä havaittavissa). Akun varaustilan ja lataustilan ilmaisin. Akku voidaan korvata 
kolmella AAA sormiparistolla lisävarusteena saatavan paristoadapterin avulla. Vesitiiviys IPX4 (roiskevesitiivis). Toimii 
äärimmäisissä käyttölämpötiloissa -20°C–+50°C. Kokonaispaino 115 g. CE.


