Medbrakt lysløype: Når dagene blir kortere og kveldene mørkere, så kan investering i en hodelykt
gjøre det både enklere og tryggere å løpe uten. (Foto: Arne Dag Myking)

Fenix HM65R
HM65R er Fenix sin mest lyssterke hodelykt
med batteri som sitter i selve lykta. Likevel
veier HM65R kun 148 gram inkludert det
oppladbare batteriet. Lykta er en solid sak,
laget av aluminium og har en værtetting på
IP68 – hvilket blant annet betyr at den fint
tåler en dukkert.
Lykta festes med et elastisk bånd som
både går rundt og tvers over hodet. Båndene
har gode reguleringsmuligheter og er i tillegg perforert for å slippe ut svette. Innsiden
av båndet er delvis gummiert. Alt dette gjør
at lykta sittet stabilt og godt selv om all vekt
ligger foran på panna. Utsiden av båndet er
utstyrt med refleks. Vinkelen på lykta kan
trinnvis justeres fra rett fram til rett ned i
bakken.
Lysstyrken er oppgitt til 1400 lumen og er
dermed kraftig nok til å lyse opp små stier i
en mørk skog. Lyset er fordelt på to separate
lamper (1000 + 400 lumen) som sitter ved
siden av hverandre og har hver sin av/påbryter og individuell regulering av lysstyrke.
Her sitter også indikator for hvor mye strøm
som er igjen på batteriet. Den kraftigste
lampa har spotlys hvor lysstyrken kan reguleres i fire trinn med 1000 lumen som maks
styrke. Dette er en kraftig lyskjegle som på
sitt sterkeste har en rekkevide på 163 meter
(i henhold til produsentens spesifikasjoner). Lyset rekker langt, men i nærområdet

til lyskilden (altså lykta) er lyskjeglen ganske smal. Og det er her lampe nummer to
kommer inn. Denne er svakere, og kan reguleres i tre trinn med 400 lumen som maks,
men har til gjengjeld en veldig bred lysstråle
som lyser opp nærområdet rundt deg. Disse
to lampene kan brukes i kombinasjon og
reguleres individuelt i styrke. Dette gir god
fleksibilitet og er en smart løsning siden
man da kan lyse langt framover samtidig
som man med stor spredning får lyst opp
området rundt seg. Fjernlyset er kaldt (har
høy kelvingrad). Nærlyset er derimot betydelig varmere.
Med spotlampa på maksimal styrke
(1000 lumen) skal fulladet batteri i henhold
til spesifikasjonene holde for inntil to timers
bruk. Jeg testet dette ved å la lykta ligge
påslått i kjøleskapet (+4 grader). Etter 3,5
timer lyste lykta fremdeles godt, så det ser
ut som den i praksis med god margin holder
spesifikasjonene produsenten oppgir. Skal
man ha lengre batterilevetid, så reduserer
man gjerne lysstyrken noe. Kaldere forhold
enn kjøleskapet vil sannsynligvis redusere
batterilevetiden, men dette har jeg ikke
testet.
Vidvinkellampa har på laveste innstillingsnivå kun 8 lumen. Det er da bare så
vidt bakken foran deg blir lyst opp, men
også en såpass lyssvak innstilling har sin

hensikt om du er i ferd med å gå tom for
strøm og befinner deg langt ute i den mørke
skogen. På 8 lumen blir nemlig batterilevetiden mangedoblet (et fulladet batteri skal
da holde i inntil 300 timer) og dette svake,
men langvarige lyset kan være det som skal
til for at du kommer deg til sivilisasjonen før
du går helt tom for strøm.
Batteriet sitter i selve huset på lykta og
lades via en USB-C-kontakt. Det tar omtrent
2 timer å fullade et batteri. Ladekabel følger med. Batteriet er av typen 18650. Dette
er riktignok ikke så vanlig som standard
AA-batteri, som selges i kolonialbutikker,
men kan kjøpes i de fleste elektronikkforretninger. Dette gjør at du har muligheten
til å ta med deg et ekstra batteri i lomma for
sikkerhets skyld.
Bjørn
Pris: 1199 kr
Lysstyrke: 1400 lumen (1000+400)
Vekt inkl. batteri: 148 gram
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