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Матеріал корпусу: Корпус із удароміцного каучуку, що забезпечує виняткову зносостійкість та захист від погодних умов. Усі 

отвори герметизовані о-подібним ущільнювальним кільцем. 
Розміри: Діаметр головної частини: 1,88 дюйма  (4,76 см)   Максимальна ширина ліхтаря: 2,50 дюйма  (6,35 см)   

Максимальна довжина ліхтаря: 3,08 дюйма   (7,82 см) 
Вага: 4,5 унції (128 грам) 7,1 унції; 202 грами (з батареями) 
Лінза: Некрихка полікарбонатна лінза. 
Джерело світла: Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. 
Перемикач: Перемикач натискного типу; Вмик, Вимик.  Простий для користування навіть у товстих рукавичках. 
Батарея: Три (3) алкалайнові батареї типу “AA“ (входять до комплекту) 
Характерні особливості: •  Параболічний рефлектор утворює яскравий промінь з великим радіусом дії і рівномірною структурою 

розподілу освітлення 

•  Ударостійкий корпус - пройшов випробування при падінні з висоти; ударостійкість випробовувалася при 
падінні з висоти в 1 метр. 

•  Гумовий ремінь для кріплення на шолом-каску та еластичний ремінець (входять до комплекту) 
•  Поворотний шарнір на 90 градусів 

Дозволи: ATEX: (Директиви ЄС,  що визначають вимоги до обладнання та робіт у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі) II 1G Ex ia IIC T3 Ga – FTZU 11 ATEX 0052X 
UL, C-UL Classified Class 1, Division 1, Groups A,B,C,D, Class II, Division 1, Groups E,F,G Class III, 
Temperature Code (температурний клас): T4 
Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства 
Сертифікований головний переносний ліхтар; Дозвіл № 20-A070001-0. Пройшов випробовування на 
іскробезпечність лише у метаноповітряній суміші. 

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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