
Potapljaški svetilki
NOVA 700 in NOVA 700R

Gigantski  skok  naprej

SCUBAPRO je s predstavitvijo svojih novih potapljaških svetilk Nova 700 in Nova 
700R, naredil velik korak naprej na področju podvodne osvetlitve. Konstrukcija Nova 
700/700R’je vrhunsko tehnično zasnovana in zagotavlja moč in trajnost. Izdelani iz 
heavy-duty aluminija, sta obe svetilki izredno lahki a hkrati robustni in predstavljata 
močan vir svetlobe. Obe uporabljata isto glavo, opremljeno z najnovejšo CREE XML2 
LED žarnico, sposobno oddaje med 700 in 800 lumnov svetlobe. Obe svetilki uporabljata 
enostaven twist-on/twist off system prižiganja in ugašanja z zasukom glave varovan 
z dvojnim O-ring tesnilom. Strateško nameščena narebrena površina ohišja močno 
izboljšuje oprijem in s tem olajšuje prižiganje z obračanjem glave. Gumijasta zaščita 
proti udarcem na glavi pomaga varovati elektroniko in zagotavlja dodatno protidrsno 
površino. Svetilki sta izdelani za maksimalno globino 300m (1000ft) in sta opremljeni z 
nadtlačnim ventilom na zadnjem pokrovu, kar je pomembna varnostna funkcija, katere 
običajno ne najdemo pri drugih svetilkah cenovnega razreda Nova 700/700R. 

Obe svetilki se razlikujeta po velikosti in moči. Nova 700 je daljša od obeh in meri 22.2cm v dolžino. Napajajo jo trije C vložki, 
ki so lahko za enkratno uporabo ali pa za polnjenje. Nova 700R je bolj kompaktna  verzija s polnjenjem, kar je nakazano s 
črko ‘R’ (rechargeable) in meri 14cm v dolžino. Napaja jo en 18650 Litij-ion ali Litij-ion polymer (LiPo) akumulator. Nova 700 
zagotavlja 10 ur skupnega časa svetlobe, medtem ko manjša kolegica 700R daje 2.5 ure svetlobe.

Svetilnost:
Pri ocenjevanju moči svetlobe podvodne svetilke, je najenostavnejša in najbolj uporabna primerjalna metoda merjenja lumnov. 
Lumen je intenzivnost  svetlobe ki jo zaznava človeško oko. 

Kar se tiče svetlosti sta Nova 700 in Nova 700R čisto v ospredju v svojem razredu. S tem ker oddajata več lumnov kot večina 
drugih primarnih potapljaških svetilk, vključno z veliko precej večjih svetilk s pištolinim ročajem in zaradi tega tudi presegata 
praktično vse sekundarne podvodne svetilke, sta Nova 700 in 700R med vodilnimi na tržišču.

Čas gorenja:
Z uporabo kompleta treh C vložkov Nova 700 oddaja intenzivno maksimalno osvetlitev ki predstavlja  stabilen vir svetlobe 
najmanj10-plus ur skupnega časa gorenja.

Ob popolnoma napolnjenem litij-ionskem akumulatorju Nova 700R obdrži svojo maksimalno intenzivnost svetlobe za čas 
gorenja približno 2.5 uri. 

Nova 700 in Nova 700R sta na voljo v SCUBACENTRU.
Nova 700 maloprodajna cena: 122,00 Eur                    Cena za člane SPZ: 98 eur
Nova 700R maloprodajna cena: 113,00 Eur                  Cena za člane SPZ: 91 eur
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