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Кобрендінг: На зворотну сторону наноситься логотип вашої компанії:  

Область нанесення зображення приблизно 0,63 дюйма x 0,38 дюйма 

 
Матеріал корпусу:   Ударостійкий корпус виготовлений з полікарбонату та термопластичного еластомеру. 

Область на зворотному боці брелока для нанесення зображення; ідеально підходить для персоналізації брелока в 
якості корпоративного подарунка, організації торгівельних ярмарок, ділових зустрічей та багатьох інших заходів 

Розміри/ Довжина: 1,8 дюйма (45,7 мм); Ширина: 1,2 (30,5 мм) Товщина корпусу: 0,37 дюйма (9,4 мм)  
               Вага: 0,37 унції (10,7 грам) з батареями (входять до комплекту). 
Джерело світла:   Технологія C4 LED (розмір 5 мм), стійкість до ударів, строк служби - 100000 годин. 
Потужність світлового променя:   Максимальний режим = 10 люменів, Середній режим = 5 люменів, Мінімальний режим = 2,5 люмени та режим 

мерехтіння 
Перемикач: - Короткочасне натискання кнопки призводить до вмикання ліхтаря, його вимикання та зміни режимів функціонування. 

- Одночасне натискання кнопки активує роботу брелока на максимальній потужності, подвійне натискання - режим 
середньої потужності, потрійне натискання - режим мінімальної потужності та натискання кнопки чотири рази поспіль - 
режим мерехтіння. 

- Натискання та утримання кнопки призводить до зміни режимів роботи ліхтаря без фіксації 

 
Функція попередження про автоматичне вимкнення ліхтаря дозволяє зекономити заряд батареї. Ліхтар почне 
функціонувати в режимі переривчастої подачі світлового сигналу після 4 хвилин роботи, а після завершення 6 

хвилини вимкнеться. 
Час роботи:   Безперервна робота ліхтаря в режимі мерехтіння складає 45 годин. Безперервне використання ліхтаря в режимі 

максимальної, середньої та мінімальної потужності складає декілька годин. 
Батарея: Дві (2) літієві батареї типу "таблетка" 2016 року випуску. 
Характерні особливості:   Неповоротний карабін 

Захищений від атмосферного впливу 
Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 1 метри 

Дозволи: Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства. 

Гарантія   Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком 
батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або 
відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія 
виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з 
моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ 
ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ 
ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ 
ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції 
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