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Råskinn
i lysskinn

Etter at utviklinga av led-lykter lenge

har vært et kappløp mot lumen-top-
pene, har racet i det siste gått mot mer
kompakte lykter. Det liker jeg som jeger,

da jeg sjelden behøver å bruke lykta som
batong. Den oppladbare håndlykta Fenix
LR35R er en lyskanon som fint får plass i
jakkelomma.

Et kraftig klips gjør at lykta fint hektes

i beltet. Lykta faller godt i hånda med flatt
design rundt batterikassa. Den nedsenka

avlpå-bryteren er naturlig plassert for
tommelen. Bryteren har en smart funksjon
ved at fire fargeindikatorer angir hvor mye

strøm du har igjen. I tillegg likerjeg <taste-

låseno (to korte trykk), som samtidig null-
stiller lykta til å starte på lav effekt.

Saftig <<ljuice>>

Beskjedne 14 cm på sokkelesten til
tross, Fenix LR35R er ei meget kraftig
lykt. Riktignok nyter du ikke godt av

makseffekten særlig lenge om gangen.

10.000 lumen og 500 meter med flomlys
er tilgjengelig bare i noen minutter. Da blir
lykta varm og kjøleautomatikken gjør at

lyset dempes til omtrent halvparten.

Men high-effekten på 3000 lumen
gir deg også 270 meter rekkevidde. Da
har de oppladbare batteriene nok juice
til ca 45 min, før de går ned til lavere

lysstyrke, for så å holde ca. 50 min. til.
Vel så imponerende er medium, som

gir 1200 lumen (170 m) i drø1't tre timer,
low med 450 I (105 m) i over 8 timer, og

eco som skal holde 50 I i 80 timer. Her
kunne jeg tenkt meg et lavt mellomtrinn,
og at Eco var enda lavere, for på denne

måten å ha et mer fleksibelt lys til de lange

vinterturene.

Behagelig lyskiegle

Samtidig er det ikke verre enn å kjøpe ekstra

sett av de oppladbare 21700-batteriene som

er i ferd med å bli ny standard. Med mindre
du foretrekker ei hodelykt, kan du nemlig
komme langt med denne som allround
camp-lykt: Lag deg et kreativt diffusorhode,
for lykta står på fotenden av seg sjøI.

Men de fleste vil primært bruke Fenix
LR35R som søkelykt og til andre lyskre-

vende oppgaver. For det er her den virkelig

skinner, bokstavelig talt: Med 6led-dioder
plassert omtrent som en blomsterkrans, blir
det ei svært behagelig lyskjegle. Lyset har en

passe brei, konsentrert stråle, med ryddig
strølys rundt. Et godt valg hvis du er i det
kresne håndlykt-markedet !

Åsgeir Størdal (tekst ogfoto) <(<<

ROBUST OG

KOMPAKT:

Fenix LR35R ligger

godt i hånda,

takket være flatt

design rundt

batterikassa.
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PRODUKT: Håndlykt/

søkelys iflyaluminium

LYSSTYRKE:5 trinn fra

50 lumen/B0ttil 10.000

lumen (boost) / 1.25 t.

LED: 6 stk SST40

BATTERI:2x2170O

oppladbare Lr-ion (inkl.)

LADETID:3tmedinne-
bygd lader (USB-C)

MÅL:14x 5,2x4,7 cml

382 g m/batt

ROBUSTHET:

lP6Bl 1,5 m støtsikker

PRlSzkr 2499,-

IMPORTØR:

Teno Astro AS,

www.tenoastro. no
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Kraftig lys

Robust

Kompakt og lett

Savner to svake lystrinn
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