
Stylus Pro Reach™ світлодіодний ліхтар-ручка з живленням від 
алкалайнової батареї 

 

 
 
 

Якщо вам потрібно знайти гвинт, який загубився, замінити запобіжник, що вийшов з ладу або відновити обірваний електричний ланцюг, 

цей освітлювальний прилад саме для вас. Завдяки встановленому світлодіоду C4® LED на кінці гнучкого кабелю з поліетилену ліхтар 

забезпечить освітлення практично будь-якого важко доступного місця. 

 
Матеріал корпусу: Механічно оброблений корпус із алюмінієвого сплаву. Анодоване покриття типу Type II MIL-Spec 

Розміри: Довжина: 14,6 дюйма (371 мм) Діаметр корпусу: 0,60 дюйма (15 мм) 

Вага: 2,70 унції (76,5 грам) з батареями (входять до комплекту) 

Джерело 

світла: 
Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 30000 годин. 

Перемикач: Кнопка натискного типу в хвостовій частині ліхтаря 

Батарея: Дві (2) алкалайнові батареї розміру “AAA”. 

Характерні 

особливості: 
• Технологія C4®LED для забезпечення надзвичайної яскравості 

• Восьми дюймовий (20,32 см) гнучкий кабель-подовжувач з поліетиленовим покриттям  дозволяє досягти недоступні місця в 
межах 14 дюймів (35,56 см) 

• Ступінь захисту від води на рівні IPX4. Усі отвори герметизовані о-подібним ущільнювальним кільцем. 

• Ударостійкість випробовувалася з висоти в 1 метр. 

• Знімна кліпса для кріплення на кишені та магнітний затискач дозволяються закріпити ліхтар практично в будь-якому положенні 
для звільнення рук 
• Кліпса на задній кришці ліхтаря надає можливість закріпити кабель і перетворити ліхтар до розміру маркера; зручно 

розміщується в кишені сорочки 

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. 

Виготовлено в Китаї 
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