
Waypoint®    Освітлювальний прожектор з живленням від 
алкалайнових батарей та рукояткою пістолетного типу 

 

Необмежений час роботи з використанням шнуру для джерела живлення на 12В постійного струму 

Час роботи в режимі аварійного сигналу  - 82 години 
Матеріал корпусу:     Удароміцний корпус з полікарбонату Полікарбонатна лінза Герметизована за допомогою О-подібного ущільнювального кільця. 
Розміри/ 
Вага: 

Довжина: 6,75 дюйма (17,15 см) Висота: 7,14 дюйма (18,14 см) Діаметр головної частини: 3,50 дюйма  (8,89 см)  
1,8 фунти (816 грам) з батареями 1,2 фунти (544 грам) без батарей 

Джерело світла:     Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. 
Потужність світлового 
променя:     

Максимальна потужність для отримання надяскравого, далекосяжного, пробивного променю. 550 люмен; 100000 кандел; радіус дії променя - 625 
м; час роботи - 10 годин  

Мінімальна потужність для утворення менш інтенсивного променю та забезпечення більш тривалого часу роботи: 40 люмен; 7900 кандел; радіус 
дії променя - 178 м; час роботи - 82 години 

Час роботи в режимі аварійного сигналу  - 82 години 
Глибокий параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю. Електронний блок з 
оптимальними характеристиками забезпечує регульовану інтенсивність освітлення. 

Перемикач:      Перемикач тригерного типу. За допомогою вторинного поворотного перемикача здійснюється вибір потужності освітлення. 
Батарея:      Чотири алкалайнові батареї типу “C” (продаються окремо) 
Характерні особливості:     • Транзисторний регулятор струму світлодіоду забезпечує максимальний рівень освітленості продовж усього строку служби батареї 

• Ступінь водозахищеності на рівні IPX4; водонепроникний / ударостійкість випробовувалася при падінні з висоти 1 метр 

• Підставки для освітлення місця проведення робіт без використання рук; знімний ремінь 
• Працює від батареї або з використанням шнуру для живлення від 12В постійного струму 

Дозволи:     Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства 

Гарантія:     Обмежена довічна гарантія компанії Streamlight. 
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. 

 Перейдіть на сторінку www.streamlight.com/support для отримання повної копії гарантії, а також інформації про реєстрацію продукту та 
місцезнаходження авторизованих сервісних центрів. Зберігайте Вашу квитанцію для підтвердження покупки. 

 
Кольорові фільтри: 

• Збереження нічного бачення 

• Виготовлені з гнучкого термопластичного еластомеру з 

полікарбонатними лінзами  

• Призначені для використання з моделями ліхтарів Waypoint з 
живленням від звичайних батарей 

• Конструкція легкої ваги не створюватиме проблем використання 
прожектора 

• Надійне кріплення до головної частини прожектора Waypoint 
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Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 
№ деталі 

Waypoint з шнуром для живлення від 12В постійного струму та кріпленням з полімерного 
матеріалу - В коробці - Жовтий колір 

080926-44900-8 44900 

Waypoint з шнуром для живлення від 12В постійного струму та кріпленням з полімерного 
матеріалу - В коробці - Чорний колір 

080926-44902-2 44902 

Waypoint з шнуром для живлення від 12В постійного струму та кріпленням з полімерного 
матеріалу - Блістерна упаковка - Жовтий колір 

080926-44904-6 44904 

Waypoint з шнуром для живлення від 12В постійного струму та кріпленням з полімерного 
матеріалу - Блістерна упаковка - Чорний колір 

080926-44905-3 44905 

Шнур для зарядки Waypoint на 12В постійного струму (62,5 дюйма; 1,5 м) 080926-44903-9 44903 
Фільтр Waypoint (живлення від алкалайнових батарей) - Зелений колір 080926-44925-1 44925 
Фільтр Waypoint (живлення від алкалайнових батарей) - Червоний колір 080926-44924-4 44924 
Кріплення Waypoint (живлення від алкалайнових батарей) 080926-44908-4 44908 

Виготовлено в Китаї 
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44903 - лише шнур для живлення.  
Не для зарядки батарей 

http://www.streamlight.com/support
http://www.streamlight.com/
http://www.streamlight.com/

