
Siege® Ліхтар на алкалайновій батареї 
 

 
 

Матеріал/Лінза   Полікарбонатна термопластична конструкція з додатковим покриттям із еластомеру. Гумове покриття забезпечує надійне 
розташування на слизькій або нерівній поверхні. Доступний у коричневому кольорі (Coyote). 

Розміри/Вага   Діаметр корпусу: 3,80 дюйма (9,65 см); Висота: 7,25 дюйма (18,41 см); Вага 1 фунт, 15 унцій (878,83 грама) з батареями. 
Джерело 
світла/перемикач 

Чотири білих світлодіоди C4®  та один червоний світлодіод 
Для зміни кольору променя 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. 
Послідовна зміна усіх режимів потужності з вимиканням ліхтаря 

Потужність/ Час 
роботи 

- Білий світлодіод (чотири світлодіоди C4) зі знятою кришкою: 
• Висока потужність для найкращого освітлення; 340 лм; час роботи - 30 годин 
• Середня потужність для доброго освітлення і більш тривалим часом роботи; 175 люмен; працює 70 годин 
• Низький рівень потужності забезпечує тривалий час роботи у разі потреби меншого освітлення; 33 люмена; час роботи - 295 годин 

- Червоний світлодіод (один червоний світлодіод) 
• Червоний світлодіод Висока потужність - стабільна потужність (нічний режим збереження енергії); 10 люмен; час роботи - 235 годин 

• Режим SOS для попередження про виникнення екстрених ситуацій; 10 люмен; час роботи - 430 годин 
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 

Батарея Використовується три алкалайнові батареї типу "D" (продаються 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 
• Кришка батарейного відсіку з фіксатором полегшує заміну батарей в темряві 
• Конструктивні D-подібні дуги у верхній і нижній частинах ліхтаря дозволяють підвішувати його або в перевернутому або у 
вертикальному положенні. Вони оснащені пружинами, що допомагають ховати їх у притиснутому до ліхтаря положенні й не заважати, 
у разі відсутності потреби їх 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 падіння 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 -коричневий колір (Coyote) 0890926-44931-2 44931 
Glare Guard™ 080926-44950-3 44950 

 
 

Виготовлено в Китаї 

 

 



 

 
 

Для освітлення великих площ 

кришку можна від'єднати; він 

може використовуватися у 

стоячому вертикальному 

положення або в якості верхнього 

освітлення 
 

 

 
 

Ступінь водозахищеності на рівні IPX7 при 
занурення на глибину до 1 метра; ліхтар не тоне 

 

Конструктивні D-подібні дуги у 

верхній і нижній частинах ліхтаря 

дозволяють підвішувати його або 

в перевернутому або у 

вертикальному положенні. 
 

Конструкція ергономічної ручки дозволяє її фіксацію у вертикальному або 
похідному положенні; конструктивний гак забезпечує можливість 
підвішування ліхтаря 
 
 
 

 
 

Чотири білих світлодіода C4 з високим, середнім і низьким рівнями 
потужності 

Червоний світлодіод з високим рівнем потужності і режимом SOS 

 
 

Ви готові? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцільним є планування на випадок надзвичайних ситуацій, що призводять до повної відсутності електрики в результаті сильної спеки, ураганів, торнадо, 

ударів блискавок та інших збурювань природи. За таких суворих погодних умов, подібним до вищезазначених, важливого значення набуває зберігання 

"комплекту на випадок надзвичайних ситуацій". На веб сторінці CDC www.emergency.cdc.gov/preparedness/kit/disasters можна знайти перелік рекомендованих 

предметів з метою комплектування тривожної валізи, до якого також входить і ліхтар. Ліхтар Siege є ідеальним інструментом для освітлення вашого будинку, 

вашого автомобіля, а також для виконання робіт в офісі. 

 
Вдома: Ліхтар Siege забезпечує безпечне яскраве джерело кругового освітлення для вашої родини. Його ціна є економічно вигідною з часом роботи в 295-годин 

в режимі низької потужності і він використовує доступні та поширені алкалайнові батареї. Він має легку вагу і є портативним, так що ви можете брати його з 

собою у дорогу під час евакуації, контролю ваших речей або власності ваших сусідів. 

 
В автомобілі: Якщо ви опинилися в складній ситуації у вашому автомобілі, ліхтар Siege є зручним інструментом, який вам слід мати у тривожному комплекті 

разом з кабелем для запуску автомобіля від зовнішнього джерела енергії. Це міцний і компактний ліхтар (він не займе багато місця в багажнику), оснащений 

функцією SOS для подачі сигналу про допомогу. 

 
На роботі: Ліхтар Siege є зручним, коли виникає необхідність обходити об'єкт для вимикання електрики або відключення критично важливого обладнання, 

відновлення важливих документів або супровід співробітників по віддалених об'єктах, які не мають відповідного освітлення. 
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