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Innovativt nyt finsk produkt. 
 

Hvad er Leditsee®?  
 

LeDitSee© er et elektronisk værktøj for hovedbelysning, ikke kun en kasket/hue. 
 

Ved at frigøre begge hænder bliver Deres arbejde nemmere og De opnår større sikkerhed ved arbejdet. 
I mange andre situationer kan det også være en fordel at have hænderne frie og samtidig lyse for sig. 

Lyset er aldrig længere væk end et tryk på undersiden af skyggen. 
 

Kasketten/huen kan lyse med tre forskellige styrker, hvoraf den kraftigste lyser 40 - 50 meter frem. 
Led-modulerne er beskyttet mod regn, støv og andre partikler. 
Energikilden er et 9-volts batteri med en levetid optil 80 timer. 

 
Kasketterne/huerne kan håndvaskes.  

 
Alle priser er exclusive moms og levering a b lager. Tryk og broderi, efter tilbud. 

  

Matti Latinen - opfinderen af produktet. 
  

Moderne lysteknik garanterer mange brugermuligheder 
 

Energikilden i LeDitSee-kasketter/huer er 8 eller 12 led lys, som er sænket ned i skyggen. Lyseffekten i 8 led 
er 132.000 - 162.000 mcd. Led lysene kommer i moduler. Et modul kan bestå af forskellige farvekom-

binationer. For både sejlere, piloter og jægere er de rød/hvide moduler særligt velegnede, fordi det røde lys 
muliggør nattesyn. Jægeren kan f.eks. tjekke sit gevær uden at blive blindet i mørket. LeDitSee modulerne 
er beskyttet mod fugt, støv og andre partikler, fordi hvert modul er forseglet med speciel lakering.  Energikil-

den i den enkelte LeDitSee kasket/hue er et 9-volts batteri - alkali, litium eller opladeligt.  

Alle priser er dagspris, excl. moms og leveringsomkostninger. 
Har De behov for, eller ønske om, en større mængde, står vi til rådighed med råd og vejledning. 

Forhør Dem om de aktuelle dagspriser - eventuelt tilført tryk eller broderi 
- i de mængder De aktuelt har behov for.  
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LET LYS I MØRKET - det rigtige er LeDitSee. 
LeditSee kasketter/huer med lys* 

- og med tryk og broderi. 
   

 
 

Basic Cap 
SW-920-8B 8 Led 

Pris pr. stk. kr. 280,00 
  

 
 

SW-920-8-hunter Hunter Cap 
8 Led 

Farve: army 
Pris pr. stk. kr. 300,00 
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BASIC CAP 
 
 

 
 

 
Basic Cap 

  
 

SW-920-8B 8 Led 
Farve: Sort 

Pris pr. stk. kr. 280,00 
  

 
SW-920-8BL 8 Led 

Farve: Blå 
Pris pr. stk. kr. 280,00 

  
 

SW-920-8G 8 Led 
Farve: Grøn 

Pris pr. stk. kr. 280,00 
  

 
SW-920-8R 8 led 

Farve: Rød 
Pris pr. stk. kr. 280,00 

  
 

SW-920-6-2R 6 Led+ 2 Redled 
Farve: 4 farver 

Pris pr. stk. kr. 312,00 
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KOMMANDO 
 
 

 
 

Kommando 
SW-920-6XB, 

Pris pr. stk. kr. 348,00 

 
Fleece commando 

SW-920-6XFB 
Pris pr. stk. kr. 344,00 

 
  

 
Junior Fleece 
SW-920-6XBL 

Pris pr. stk. kr. 340,00 
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HUNTER – CROSS – CASTRO  

 
 
 
 

Hunter Cap 
 

Sw-920-6-2R-Hunter 
Farve: Cap 6 Hvide 

Led+2 Røde Led 
Pris pr. stk. kr. 312,00 

 
 

 
 

Cross 
SW-920-8CROSS 

8 Led 
Farve: Beige 

Pris pr. stk. kr. 300,00 
 
  

 
 

 

Castro  
SW-920-8CASTRO 

8 led 
Farve: Oliven 

Pris pr. stk. kr. 300,00 
 
  

 
 

Ønsker De tilført logo eller tekst i form af broderi eller tryk, 
står vi til rådighed med råd og vejledning  

Små og større leveringer, individuelt efter eget valg. 
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Helen Fischer. 

 

 
 

 
 

Helen Fischer 
SW-920-6X-PB Winter, 

6+6 Led 
Sort 

Pris pr. stk. kr. 396,00 
  

 
Helen Fischer 

SW-920-6X-PR Winter 
6+6 Led 

Farve: Rød 
Pris pr. stk. kr. 396,00 

  
 


