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Arctic Light
xpg 2000

Vi har testet Arctic Light fra Hallingsport i et par måneder. I hele pe-
rioden har den problemfritt gitt oss mer enn nok lys til sykling og lang-
renn. XPG 2000 er oppgitt til å gi 2000 lumen. 

Den passer til både sykling, løping, langrenn og turbruk. Lykten har
svært god spredning av lyset – kanskje det beste vi har prøvet. Den lyser
i tillegg mye og langt, men når ikke helt opp til Magicshine MJ872 og
880 her. 

Multifunksjonsknappen på baksiden av lyshuset styrer av/på samt
veksling mellom 100%, 75%, 50% eller 20% styrke. Under bruk viser
en lampe i bryteren gjenværende batterikapasitet ved at knappen
skifter farge. Med lykten følger et 6,6 Ah batteri, veske til batteri som
kan festes til sykkelrammen, skjøtekabel, hodebånd, hjelmfeste og lader
for 220V. Batteriet er oppgitt til å gi 3 timer varighet på maks styrke
og omkring 10 timer på laveste styrke. 

Som for Magicshine-lyktene, er hodebåndet litt spinkelt. Det fungerer
fint på langrenn, men på løping vipper lykten litt til tross for at lykte-
huset ikke veier mer enn 115 gram med ledning. 

Lykten fungerer godt og gir mye lys for pengene. Arctic Light sitt for-
trinn er god spredning som reduserer tunnelfølelsen betraktelig. Dette
er etter vår oppfatning lyktens viktigste fortrinn i kampen med kon-
kurrentene. Pr januar 2012 er imidlertid Magicshine-lyktene til XXL
rimeligere, men sjekk på nett da prisene stadig endrer seg. 

Pris: 2145 kroner
Salg: http://www.hallingsport.no 

XXL lanserer
Magicshine MJ880

Utviklingstakten på LED-lykter er svært høy og prisene er fortsatt
fallende. I forrige utgave hadde vi en omtale av Magicshine MJ872 på
1600 lumen (se www.bernhansen.com). Vi oppsummerte med at 1600
lumen lysstyrke for 1499 kroner var svært mye lys for pengene. Denne
lykten koster nå bare 999 kroner, og samtidig lanserer XXL Magicshine
MJ880 på hele 2000 lumen til 1799 kroner. Den kan brukes med
hodebånd, hjelmfeste eller på styret.

Vi har brukt lykten en kort periode og har latt oss imponere. Lyset er
litt varmere enn på MJ872. Den lyser både lengre og kraftigere forover
samtidig som spredningen til siden er like god. Lyktehuset er avrundet
i bakkant slik at det kan vippes mer oppover uten å butte i hodebåndet.
I front har lykthuset en liten skygge som hindrer at du blir blendet av
strølys når lykta sitter på sykkelstyret. 

På toppen av lyktehuset sitter knappen for å velge lysstyrke. Du kan
velge mellom 5 nivåer. Den samme knappen angir med lys også hvor
mye batterikapasitet det er igjen. Med lykta følger et Li-ion batteri på
6,6 Ah som gir litt i overkant av 2 timer varighet på maks styrke og over
10 timer på minimum. Batteripakken er vanntett og med to fine
gummibånd for å feste den på sykkelen. Kontaktene på kablene er
ovale slik at det er enklere å få tak når de skal tas fra hverandre.

Lyktehodet veier 120 gram og er helt greit å ha på hodet ved både lang-
renn, løping og sykling. Siden batteriepakken er på hele 6,6 Ah og
vanntett kan den bli litt stor og tung for løping om du ikke har et godt
drikkebelte eller en batterisele. Til sykling og langrenn er det helt
uproblematisk. 

Vi er igjen imponert over hvor mye lys vi får for pengene når vi kjøper
Magicshine. Kvaliteten på lykt, batteri og kabler fremstår også som
bedre enn tidligere. Lykten er ypperlig til sykling på sti og grus i høy
fart, og andre aktiviteter hvor det er viktig å kunne se langt frem. Går
du bare på langrenn, mener vi at det ikke er nødvendig med så kraftig
lys. Da er Magicshine MJ808 med 900 lumen til 699 kroner et mer enn
godt nok alternativ. 

Pris: 1799 kr
Salg: www.xxl.no 
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