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OceanLED günümüzün popüler 
sualtı aydınlatma modasını bir 
sonraki seviyeye taşıyor. Kıç ve 
bordalarda sualtı aydınlatmalarınız 
olduktan sonra sıra rıhtıma geliyor.

Firmanın Sport S3116S ve 
S3124S modelleri üzerine kurulu 
LED lambalar 5000 lümene kadar 
çıkış sağlıyor. Gelişmiş optik 
teknolojileryle geniş bir ışık 
huzmesi yaratan üniteler ışığın su 
içinde geçişinde de çok 
başarılı. Gece Mavisi, 
Ultra Beyaz veya ikili 
mavi/beyaz 
kurgularından 
birini ve sabit 
veya yüzer 
braketlerden 
size uygun 
olanı 
seçebiliyorsunuz. 
Tüm bunlar harika, 
ancak geriye bir soru 

kalıyor; gerçekten neden?
OceanLED güvenlik ve emniyet 

diyor, ancak biz hâlâ bir su üstü 
aydınlatma lambasının güvenlik ve 
emniyet konusunda her yönden 
daha iyi olacağını düşünüyoruz. 
Öte yandan, çok şık durduklarını 

kabul etmeliyiz, ki bu da su altı 
aydınlatma kullanımının asıl 
nedeni. 142,56 Pound’dan 
başlayan fiyatlarla. 

İletişim: oceanled.com

Williams Minijet

OceanLED Sport  
Dock Light Serisi

İki yıl önce Williams, jet botlarını 
süper kompakt Minijet 280 ile yeni 
bir kitlenin beğenisine sundu. 
Adından da anlaşıldığı gibi, bu cep 
boy servis teknesi yalnızca 2,8m 
boyunda ve 200kg’ın biraz üstünde 
ağırlıkta; bu sayede 40ft civarı 
teknelerde taşınabiliyor. Öte 
yandan BRP Rotax Ace makinesi 
gerçek Williams jet bot keyfini 
sağlıyor ve hatta su kayağı 
çekebiliyor.

Model, başarısı nedeniyle 2018 
yılında bazı yeniliklerle donatıldı. 
Önde gelen değişiklik daha güçlü 

makinesi; artış sadece 5hp olsa da 
yüzde 10’dan fazla ek güçle önemli 
bir fark yaratılıyor. Ayrıca 2018 
modellerde geliştirilmiş konsol ve 
daha iyi bir denge sağlayan 
yüzdürücüler bulunuyor. 

İşin ilginç yanı Williams’ın aynı 
yenilik paketini mevcut Minijet 280 
sahiplerine de sunuyor olması. 
Önceden olduğu gibi jokey stili 
serdümen koltuğu ve ön taraftaki 
iki kişilik koltukla üç kişi taşıyabilen 
modelin başlangıç fiyatı vergiler 
hariç 16 bin 400 Pound. 
İletişim: karina.com.tr

Fusion Signature 
Serisi hoparlörler

Torqeedo menzil yükseltici

Tekne ses sistemleri uzmanı Fusion, 
Signature serisi hoparlörlerinin yeni 
tasarımını sergiledi. Sports White ve 
Sports Chrome modellerinde en 
büyük farkın hoparlör kafesi olduğu 
görülüyor. Bunlar modern teknelerle 
uyum sağlayacak şekilde zarif bir 
görünüm kazanmaları için tamamen 
yeniden tasarlanmış.

Hoparlörler küçük bir alüminyum 
otomobil jantı gibi görünüyor ve 6,5 
inç, 7,7 inç ve 8,8 inç boylarda 
üretiliyor. Modeller ikili LED ışık 

seçeneğiyle çarpıcı mavi ve köpüren 
beyaz renklerde aydınlatma 
sunuyor. İpek kubbeli tweeter ve 
tamamen sızdırmaz parçalar, 
seslerinin de görünümleri kadar iyi 
olmasını sağlıyor. Ayrıca, modeller 
True-Marine standardına uygun 
üretilmiş, bu sayede yumuşak 
yüksek frekans tepkisi ve yüksek 
verimlilik yaratan kusursuz dinleme 
deneyimi yaratılıyor. Fiyatlar KDV 
hariç 440 Euro’dan başlıyor. 
İletişim: dekamarine.com

Elektrikli tekne uzmanı Torqeedo, 
jeneratör üreticisi WhisperPower ile 
biraraya gelerek Deep Blue güç 
sistemlerine sessiz bir menzil 
yükseltici dizel jeneratör ekledi. 
Menzil yükseltici, Deep Blue’nun 
güçlü lityum-iyon aküleri deşarj 
olduğunda bile jeneratörü 
çalıştırarak seyre devam etmenizi 
sağlıyor.

WhisperPower’ın menzil yükseltici 
350VDC konvertör jeneratöründe 
dört silindirli Mitsubishi S4Q2 dizel 
makine kullanılıyor. Ünite kWh 
başına yalnızca 25gr yakıt tüketirken 
7 metrede 54db(A) ile çok sessiz. 
Böylece elektrikli teknenizin sakin 
ortamı bozulmuyor. Fiyat henüz 
belirtilmedi. 
İletişim: torqeedo.com

Yeni hoparlörler minyatür 
alüminyum jantları andırıyor.

Minijet son yenilikler 
sayesinde daha hızlı ve 
dengeli.

Docklights ile 
yanaşma yerinizi 

aydınlatın.


