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LYKTER & BATTERIER 

INDUSTRIELT BRUK 

En oversikt over våre  
bestselgende lykter og batterier. 
 
Har du spørsmål, kontakt Tingstad 
Telf  70 17 77 00  

 
Bestilling sendes til: 

 
 

HODELYKT-OPPLADBAR TO LYSKILER OG MAGNET 

BATTERIER AAA 

ordrer@tingstad.no 
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Alces C33 lykt m/2 lyskilder og magnet feste i enden 

GP Discovery C33 Alces 150lm. 
 
Kompakt lykt med slitesterkt anodisert aluminimushus. Lykta har to sepa-
rate lyskilder; standardlys og sidelys. Standardlyset i enden av lykta stilles 
lett med en hånd. Sidelyset er godt egnet til f.eks.lesing og arbeid. Lyktza 
har magnet  i enden for feste mot metall.   
Lumen; 150lm utstyrt med 2xAA batterier 
 
Varenummer   513184 

Pennelykt Acamar, PP16 

GP Design pennelykt Acamar, PP16, 140 lm. 
 
PP16 Acamar er en kompakt og lett lommelykt i smalt design, perfekt for 
presisjonsarbeid på nært hold. To lysstyrker, fokusfunksjon og avtagbart 
klipsfeste gjør lommelykten hendig og brukervennlig. Lommelykten er 
utstyrt med et avtagbart klipsfeste Som gjør det enkelt å feste lomme-
lykten i lomma 140 lumen – 20 lumen, Drives av 2 x AAA (primær eller 
oppladbare), To lysstyrker , vannresistent, lyslengde opp til 55m 
 
Varenummer ;   513183 

Lommelykt Bellatrix, P53  

GP Design lommelykt Bellatrix,P53 , 300 lm,  
P53 Bellatrix er en tøff og robust lommelykt til både utendørsbruk og dag-
lige aktiviteter, med flere praktiske lysfinesser og fokusfunksjon. Ideell for 
både turer og jobb hvor du behøver godt med lys og lang kasteleng-
de. Tre lysstyrker + Strobe og Momentary-On , 300 lumen –  
20 lumen ,Drives av 3 xAAA-batterier (primær eller oppladbare) ,  
IPX 4, vannresistent . 
 
Varenummer ;   513182 

Oppladbar lommelykt Vega, PR52 

GP Design Vega, PR52, 400 lm 
Vega er en sterk, oppladbar lommelykt med micro USB-inngang som gjør 
den enkel å lade opp uansett hvor du befinner deg. Kommer med flere 
lysfinesser og fokusfunskjon som gjør den ypperlig til både lengre utfluk-
ter eller arbeid med krevende lysforhold.  Lommelyktens solide og funk-
sjonelle design, samt de ulike lysfunksjonene gjør den enkel å håndtere 
med én hånd for ulike typer gjøremål.  Drives av 1 x 18650 (micro 
USB).,Vannresistent. 
  
Varenummer; 513181 

Ladbar hodelykt Andromeda PHR15 

GP Ladbar hodelykt Andromeda PHR15, 300lm 
Den ladbare hodelykten Andromeda PHR15 er utstyrt med en innovativ 
sensor som automatisk tilpasser lysstyrken etter omgivelsene. Dette sikrer 
at du alltid får riktig lys for ditt formål, trenger færre manuelle innstillinger og 
optimaliserer lampens driftstid.Andromeda drives av NiMH-batterier som 
lades via micro-USB direkte i hodelyktens batterirom. Som alle høykvalitets 
enheter som håndterer både batteriladning og utladning, har Andromedasik-
kerhetsfunksjoner som forhindrer f.eks. overladning og overutlading  
 
Varenummer ;  513180 
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Ultra+ Plus Alkaline AAA-batteri 

GP Plus Alkaline er GP mest kraftful-
le batteri, med lang levetid. Et alka-
lisk batteri som er perfekt tilpasset 
for produkter med høyt strømfor-
bruk .Ultra+ er  miljømerket med 
Svanen. Leveres i storforpakninger 
med  20pk a 2 batterier. 1,5 V 
 
Varenummer; 513256 

 Super Alkaline AA-batteri  

GP Super Alkaline AA-batteri, 15A/
LR06,  Er et perfekt standardbatteri, 
hensiktsmessig til de fleste produkter 
med middels til høyt strømforbruk GP 
Super Alkaline er en serie med alkalis-
ke batterier som leveres i storforpak-
ninger m 12 pk a 2 batteri, 1,5 V. 
 
Varenummer 513255 

GP Ultra Plus Alkaline 9V-batteri, 

GP Ultra+ er et meget kraftig batteri, 
med lang levetid. Et alkalisk batteri 
som er perfekt tilpasset for produk-
ter med høyt strømforbruk som for 
eksempel kameraer og blitz. 
Svanenmerket. Holdbarhetstid: opp 
til 7 år 
 
Varenummer; 513245 

GP Ultra Plus Alkaline D-batteri  

GP Ultra+ er et meget kraftig batteri, 
med lang levetid. Et alkalisk batteri 
som er perfekt tilpasset for produkter 
med høyt strømforbruk som for    
eksempel kameraer og blitz.  
Svanenmerket. Holdbarhetstid: opp til 
7 år 
 
Varenummer; 513250 

Super Alkaline D-batteri, 13A/LR20 

GP Super Alkaline er et perfekt 
standardbatteri, hensiktsmessig til 
de fleste produkter med middels til 
høyt strømforbruk , leveres i 4pk.  
 
Varenummer; 513225 
 
 

Litium batterie CR 123A U1  

GP Litium batteri CR 123A U1  
 
Miljøriktige GP Lithium batterier 
tilpasset for fotobruk 
 
 
Varenummer; 513265 

GP Ultra Plus Alkaline C-batteri  

GP Ultra+ er et meget kraftig batteri, 
med lang levetid. Et alkalisk batteri 
som er perfekt tilpasset for produkter 
med høyt strømforbruk som for ek-
sempel kameraer og blitz.  
Svanenmerket. Holdbarhetstid: opp til 
7 år 
 
Varenummer; 513269 

Super Alkaline LR1-batteri, 910A 

GP Super Alkaline er et perfekt 
standardbatteri, hensiktsmessig til 
de fleste produkter med middels til 
høyt strømforbruk som for eksem-
pel leker, veggklokker og lomme-
lykter. 1,5 V. 
 
Varenummer 513273 
 

Alkaline knappceller A76, 10-pakk 

GP Value pack med 10 stk knappcel-
ler fra GP Batteries. 
A76 er en vanlig knappcelle som er 
særlig populær i elektronikk som ikke 
krever så mye kraft.  
 
Varenummer;  513275 
 
 

Litium knappceller CR2032 

GP Lithium knappceller CR2032,  
10-pakk. Knappcellebatteri til et bredt 
utvalg av små, elektroniske appara-
ter, som f.eks. leker, klokker , bilnøk-
ler, brankbrikke, fjernkontroller, kalku-
latorer, pulsklokker, garasjeportåpne-
re, kameraer m.m. 3V  
 
Varenummer; 513266 
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