Utstyrstest

God og varm!

EN SMULE SKEPTISK som vanlig, men likevel
så inderlig lei av å fryse på post senhøstes, var det på
høy tid å se om batterivarme i ryggen kan være
løsningen for en gammel frysepinne. Det finns en rekke
forskjellige såkalte varmevester på markedet og valget
falt på den første og beste, som produseres av
Pinewood.
Denne vesten er produsert i glatt, svart nylon og
utstyrt med isolerende for. Plagget har god lengde slik at
man unngår glippe i ryggen og mangler krage for å ikke
komme i konflikt med ytterbekledning, og være et
forstyrrende element ved skyting.
Det tar bare noen få minutter etter at vesten er
aktivert til den sprer varme. Vesten har to ekstra store og
myke innvendige varmepaneler med slynger produsert i
kullfiber. Panelene er strategisk plassert ved korsryggen
og skuldrer, genererer behagelig varme og holder deg
varm. I venstre lomme oppbevares og kobles det
høyeffektive og oppladningsbare 6000 mAh litium

batteriet i en tilpasset oppbevaringslomme.
Regulering for varmeeffekten er plassert på brystet
og er enkel å justere gjennom yttertøyet.
Det er for øvrig tre reguleringsnivå; 2W, 5W og
8W og teoretisk batteritid oppgis til henholdsvis
20 timer, 10 timer og 5, 5 timer.
Vesten skal benyttes som et mellomplagg, og
helst så nær kroppen som mulig, med bare tynt
undertøy under. Den fungerer over all forventning,
med full effekt i ryggelementet gir den en deilig
komfort. På maxinnstilling ble det målt om lag 
70 grader i vel 4 timer, og da var utetemperaturen om
lag 10 iskalde desembergrader.
Produktet fås kjøpt gjennom en rekke for
handlere, også via nettet.
For den som skal sitte på post en god økt og vil
ha maksimal varme effekt på kalde dager, er
Pinewood varmevest et utmerket valg!

FOTO: K. V. PEDESEN

NOVEMBER

KÅRE VIDAR PEDERSEN

PINEWOOD VARMEVEST

Materiale: Sort nylon med vattert for. Størrelse: S–3XLL. Batteri: 7,6 V, 6000 mAH (195 g).
Pris: Kr 1999,-. Importør: LP Gunnestad Agenturer AS (tlf: 22 64 38 80)
www.pinewood.info/no
• Gjør posttilværelsen behagelig på isklade dager!
• God passform uten å ta for mye plass

• Ingen spesielle

• God batterikapasitet
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