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Материал на корпуса: Алуминий с HA III анодизация
Диоди: Cree XP-G2 или Nichia 219C
Батерия: 600 мач литий-полимер, Зареждане с USB-C за 70 минути
Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
Ергономичен дизайн за добър хват
Включен дълбок клипс
Защита IPХ8 издържа под вода до 2 м до 30 мин
Размери: 127 мм х 15.7 мм
Тегло: 41 гр
В комплекта: Фенер, кабел, клипс

Режими:
XP-G3
6500K, Студена
бяла светлина

Ултралсаб

Слаб

Среден

Силен

0.8 лумена

15 лумена

60 лумена

200 лумена

56 часа

14 часа

4.5 часа

60 минути

215 кандела -> 40 метра

Nichia 219c
5000K Неутрална
светлина, 90+ CRI

0.5 лумена

12 лумена

50 лумена

180 лумена

60 часа

15 часа

5 часа

60 минути

110 кандела -> 28 метра
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Управление:





За моментно пускане натиснете наполовина бутона, отпуснете, за да изключите
За постоянно пускане натиснете бутона напълно
Режим на превключване: когато светлината е изключена, натиснете наполовина, за да промените
режима, и натиснете докрай за да изберете яркостта, от която се нуждаете.
Изключване: Еднократно натискане

Зареждане:
Отвийте капачката на фенера за достъп до USB-C порта и заредете чрез приложеният кабел.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12
години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и
сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. 089 458 9058
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