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Матеріал/Лінза   Полікарбонатна термопластична конструкція з додатковим покриттям із еластомеру. Гумове покриття 

забезпечує надійне розташування на слизькій або нерівній поверхні Доступний у кольорі койот 

Розміри/Вага   Діаметр корпусу: 2,37 дюйма (6,0 см). Висота: 5,44 дюйма (13,82 см) / 8,8 унцій (249,47 грам) з батареями (не 
входять до комплекту). 

Джерело 
світла/Перемикач 

Один білий світлодіод C4® та два червоних світлодіоди. 

Для зміни кольору променю з білого на червоний або з червоного на білий  натисніть та утримуйте кнопку 
вмикання/вимикання ліхтаря протягом двох секунд до моменту зміни кольору. Відпустіть кнопку. 

Перемикання режимів потужності: Натискання кнопки протягом 1,5 секунди після останнього її натискання 
змінить режим освітлення. Ви можете послідовно змінити усі режими потужності ліхтаря з наступним його 
вимиканням. Освітлення з використанням білих світлодіодів розпочинається на мінімальному режимі 
потужності 

Потужність/ Час 
роботи 

Білий світлодіод C4® LED зі знятою кришкою: 

Максимальний режим потужності для забезпечення яскравого освітлення: 200 люмен; час роботи - 7 годин 

Режим середньої потужності для забезпечення інтенсивного променя та більш тривалого часу роботи: 100 
люмен; час роботи - 15,5 годин 

Мінімальний рівень потужності забезпечує тривалий час роботи у разі потреби меншого освітлення: 50 
люмен; час роботи - 37 годин 

Червоне світло (два червоні світлодіоди) 

Червоний світлодіод, максимальна потужність (режим збереження нічного бачення): 0,7 люмен; час роботи - 
192 години (8 днів) 

Режим SOS для попередження про виникнення екстрених ситуацій: час роботи - 288 годин (12 днів). 

Перемикач    Занурена кнопка вмикання запобігає випадковому спрацьовуванню. Оснащена індикатором рівня заряду 
батареї 

Колір індикатора рівня заряду батареї змінюється від зеленого, до жовтого, до червоного, після чого починає 
блимати червоним світлом, що свідчить досягнення кінця строку служби батареї Використовується три 
алкалайнові батареї типу “AA” (купуються окремо); Кришка батарейного відсіку з фіксатором полегшує заміну 
батарей в темряві 

Характерні 
особливості 

Знімна кришка з полікарбонату та антибліковим покриттям забезпечує м'який, рівномірний розподіл світла на 
360 °; Зручний для використання в тісних приміщеннях без погіршення видимості. 

Нічний режим збереження енергії продовжує час роботи для забезпечення готовності до надзвичайних 
ситуацій. 

Для можливості підвішування ліхтаря на нижній його чистині передбачене D-кільце; кільце обладнане 
пружиною для його надійного та щільного утримання вздовж корпусу ліхтаря, у разі відсутності необхідності 
його використання. 

Ергономічна ручка призначена для фіксації ліхтаря у вертикальному або похідному положенні; 
конструктивний гак дозволяє підвішувати ліхтар на будь-які виступи, гілки, мотузки, кабелі або труби. 

Ступінь водозахищеності на рівні IPX7 при занурення на глибину до 1 метра; ліхтар не тоне; ударостійкість 
перевірялася при падінні з висоти в 2 метри. 

Відповідає стандартам RoHS (Директива (ЄС) з обмеження шкідливих речовин) 

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. 

 

Найменування UPC (універсальний товарний код) № деталі 

Ліхтар Siege АА - колір койот 0890926-44941-1 44941 
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