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Матеріал корпусу: Ударостійкий корпус з термопластика ABS. Прогумований ударостійкий бампер, кільце лінзи і м'яка рукоятка. Тригерний 
перемикач спрощує використання ліхтаря в рукавичках 

Розміри/Вага Довжина: 11,5 дюйма (29,2 сантиметра) Ширина: 5,1 дюйма (13 см) Висота: 7 дюймів (17,8 см)    7,9 фунта (3,59 кг) з 
батареєю (входить до комплекту) 

Джерело світла: 3 ударостійкі світлодіоди C4® зі строком експлуатації в 50000 годин. Вибір максимального або мінімального режиму роботи 
ліхтаря за допомогою перемички дозволяє досягти більшої потужності світлового потоку або довшого часу роботи ліхтаря. 

Потужність/ Час роботи: Вибір користувачем максимального або мінімального режиму роботи ліхтаря для забезпечення більшої потужності світлового 
потоку або довшого часу роботи: 
- Максимальна потужність: 4000 кандел; 615 люменів; час роботи - 8 годин 
- Мінімальна потужність: 2150 кандел; 330 люменів; час роботи - 18 годин 

Батарея: Герметична свинцево-кислотна 6В батарея, що не вимагає технічного обслуговування, ємність 12 А/год.   Червоні і зелені 
світлодіоди забезпечують зворотний зв'язок про стан зарядки. 

Моделі: Стандартна система - добре видимий помаранчевий або жовтий колір відповідно до системи Міжнародної безпеки; 
включає плечовий ремінь; зарядний пристрій постійного і змінного струму та стійку для зарядки; ідеально підходить для 
обслуговування в польових умовах, огляду будівельних майданчиків, а також віддаленого обладнання. 
Система монтажу на автомобіль  - добре видимий помаранчевий або жовтий колір відповідно до системи Міжнародної 
безпеки; включає кріплення жорсткої конструкції для монтажу на транспортний засіб та плечовий ремінь.  

Дозволи Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства. 
Стійка відповідає вимогам NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) для монтажу в будь-якому положенні. 

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 

Стандартна система до комплекту якої входять шнури для  зарядки від джерела постійного і змінного струму, плечовий ремінь 
та стійка для зарядки Стандартна система E-Spot FireBox, 120 В - Помаранчевий колір 080926-45861-1 45861 

Стандартна система E-Spot FireBox, 230 В - Помаранчевий колір 080926-45862-8 45862 

Стандартна система E-Spot FireBox, 240 В змінного струму - Помаранчевий колір 080926-45863-5 45863 

Стандартна система E-Spot FireBox, 100 В - Помаранчевий колір 080926-45864-2 45864 

Стандартна система E-Spot FireBox, 120 В - Жовтий колір 080926-45877-2 45877 

Стандартна система E-Spot FireBox, 230 В змінного струму - Жовтий колір 080926-45878-9 45878 

Стандартна система E-Spot FireBox, 240 В змінного струму - Жовтий колір 080926-45879-6 45879 

Стандартна система E-Spot FireBox, 100 В змінного струму - Жовтий колір 080926-45880-2 45880 

Система монтажу на автомобіль, до комплекту якої входять шнур для зарядки від джерела постійного струму та монтажною 
стійкою Cистема монтажу на автомобіль E-Spot FireBox, 100 В - Помаранчевий колір 080926-45865-9 45865 

Без зарядного пристрою 

E-Spot FireBox (БЕЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ) Помаранчевий колір 080926-45882-6 45882 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 
    № деталі 

DC2 шнур для зарядки від джерела постійного струму 080926-22050-8 22050 

DC1 шнур для зарядки 080926-22051-5 22051 

Шнур для зарядки від джерела змінного струму 120В 080926-22311-0 22311 

Шнур для зарядки від джерела змінного струму 240В 080926-22241-0 22241 

Шнур для зарядки IEC Type C  від джерела змінного струму (230В) 080926-22061-4 22061 

Шнур для зарядки від джерела змінного струму 100В 080926-22666-1 2266 

Блокуючий пристрій (з іншим позначенням) *Повинен встановлюватися на 
заводі 

080926-40163-1 40163 

Блокуючий пристрій (з подібним позначенням) *Повинен встановлюватися на 
заводі 

Не дост. 40164-525 

Ремінь з механізмом швидкого від'єднання 080926-44050-0 44050 

Плечовий ремінь 080926-45232-9 45232 

Монтажна стійка для стандартної системи      Помаранчевий колір 080926-45070-7 45070 

Монтажна стійка на 12В постійного струму  Помаранчевий колір 080926-45071-4 45071 

Монтажна стійка для стандартної системи      Жовтий колір 080926-45072-1 45072 

Монтажна стійка на 12В постійного струму  Жовтий колір 080926-45074-5 45074 

Герметична свинцево-кислотна батарея 080926-45937-3 45937 

Комплект обладнання для модернізації E-Spot 080926-45845-1 45845 
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