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Матеріал корпусу:    Механічно оброблений анодований алюмінієвий корпус з неслизькою поверхнею насіченої структури. 
Розміри/Вага:    Довжина: 6,21 дюйма (15,17 см); Діаметр: 0,375 дюйма (0,95 см); 1,1 унції (31 грам) 
Джерело світла:   Високопотужний світлодіод білого кольору розміром 5 мм, стійкий до ударів, строк служби - 100000 годин 
Потужність/ Час роботи   11 люмен; 140 кандел; відстань дії променя - 24 м; час роботи  - 24 години 
Перемикач:   Оснащений перемикачем без фіксації положення для активації режиму мерехтіння та з фіксацією положення для вмикання 

ліхтаря   
Батарея:   Три алкалайнові батареї типу “AAAA “ (входять до комплекту) 
Характерні особливості:   • Серійне виробництво з метою позитивної ідентифікації 

• Ступінь водозахищеності IPX4 

• Ударостійкість випробовувалася при падінні з висоти в 2 метри 

• Знімна кліпса кріплення на кишеню  

• Glare Guard™ 
Дозволи:    II 2G Ex ia IIB T2 Gb - FTZU 11 ATEX 0057X  

Ex ia IIB T2 Gb – IECEx FTZU 15.0026X 

 
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 

 
 
 
 

Найменування UPC 
(універсальний 
товарний код) 

№ деталі 

Stylus - EX Чорного кольору з білим світлодіодом 080926-65082-4 65082 

Ремінь з кріпленням кнопкового типу (не вказане) 080926-72024-4 72024 

Батареї типу АAAA – упаковка з 6 штук 080926-65030-5 65030 
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