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Led Lenser H14 er en svært anvendelig
og robust hodelykt med god lysstyrke
(210 lumens). Dette er mer enn godt nok
til langrenn vinterstid og løping i skogen
på grusveier og stier på høsten. På
sykkeltur er lyset mer enn sterkt nok til
at du kan sykle på grusveier uten belys-
ning. Zoomen på lyktehuset gjør at du
har lys svært langt frem. Til å være opp-
gitt til 210 lumen lyser den meget bra.
På tørre dager duger den etter vår oppfat-
ning også til enkel stisykling. 

Noe av det som skiller H14 fra andre
hodelykter er at den ved hjelp av smarte
løsninger også fungerer godt på andre
områder. Med i pakken følger en brakett
som kan settes på sykkelstyret. Til denne
braketten er det enkelt å feste både
lyktehodet og batteripakken. Det ser litt
klumpete ut, men fungerer og det er
enkelt å flytte lykt og batteripakke mel-
lom hodebånd og brakett. Er du på teltur
kan lyktehode og batteri kneppes
sammen slik at du får en portabel spot. –
Midterste spalte: Lyktehodet og batteriet
kan også klipses i beltet eller f.eks
brystlommen på arbeidjakka. Skulle vi
trekke for noe, måtte det være at

vinkelen på lykta kun kan justeres i
trinn, og ikke trinnløst. 
Lykten kommer med godt hodebånd

samt forlengerledning slik at du kan ha
batteripakken i baklommen/drikkebeltet
på ski- og løpetur om du ønsker å ha
minst mulig vekt på hodet. 
Lykten leveres enten med oppladbar

batteripakke eller 4 vanlige AA batterier.
Batteripakken har en lett tilgjengelig
bryter hvor du kan velge mellom vanlig
lysstyrke, lav styrke eller en kort boost. I
tillegg er det valg for blink, SOS-signal
og stroboeffekt. Ved å vri på lyktehuset
kan spredning/fokus endres. Batteri-
indikator viser gjenstående lystid. �
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Led Lenser H14
Andre data
Vekt: 354g inkl batterier
Brenntid på maks:13t
Strålelenge: 210 m
Pris: 999 kr med vanlige batterier og
1299 med oppladbare batterier
Produsent/importør: www.led-
lenser.com og www.wsf.no 

– smart multifunksjonslykt med god lysstyrke

HODELYKT SYKKELLYKT PORTABEL SPOT


