
SUPER SIEGE® 
ЛІХТАР ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЯ 

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД АКУМУЛЯТОРНИХ 

БАТАРЕЙ ТА ПОРТАТИВНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Розміри/Вага   Діаметр корпусу: 3,80 дюйма (9,65 см); Висота: 7,5 дюйма (19,05 см) 1 фунт 14,0 унцій (867,62 грам) 
Джерело світла/ 
перемикач 

Один білий світлодіод C4®  та чотири червоних світлодіода 

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. Ви можете послідовно змінити усі режими потужності ліхтаря з наступним його вимиканням. 

Потужність/ Час 
роботи 

Перелік режимів:  
- Світлодіод білого кольору C4 LED : 
• Максимальних режим потужності для забезпечення яскравого 
освітлення: 1 100 люмен; час роботи - 5 годин 

• Режим середньої потужності для забезпечення яскравого 
освітлення та більш тривалого часу роботи: 550 люмен; час 
роботи - 10,5 годин 
• Мінімальний режим потужності для забезпечення більш 
довгого часу роботи ліхтаря: 125 люмен; час роботи - 35 годин 

- Світлодіод червоного кольору (нічне бачення): 
• Максимальної потужності: 2,7 люмен; час роботи - 110 годин 
• Мінімальної потужності: 1 люмен; час роботи - 228 годин 
• Режим SOS для подачі сигналу про надзвичайну ситуацію: 
2,7 люмен; час роботи - 230 годин 

Перемикач    Занурена кнопка активації ліхтаря унеможливлює його випадкове вмикання; Оснащений індикатором рівня зарядки батареї - 
зміна кольору від зеленого до жовтого та червоного с послідовним мерехтінням червоного у разі необхідності здійснити заряд 
батареї 

Батарея   Акумуляторна іонно-літієва батарея ємністю 8800 мАгод. 
Характерні 
особливості    

• Портативний зарядний пристрій USB - для отримання більш детальної інформації дивись на звороті 

• Знімний ковпак з полікарбонату забезпечує рівномірний розподіл світла на 360° 

• Насадка Glare Guard™ надає можливість створення робочого освітлення 

• 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 розроблена з можливістю її фіксації у вертикальному або похідному  

положенні; наявність гаку для півішування ліхтаря  

• 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 CEC 

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 
Super Siege 120В змінного струму - Жовтий колір 080926-44945-9 44945 

Super Siege 120В змінного струму - Коричневий колір (Coyote) 080926-44947-3 44947 

Super Siege Int'l  змінного струму - Жовтий колір 080926-44946-6 44946 

Super Siege Int't змінного струму - Коричневий колір (Coyote) 080926-44948-0 44948 
 

 
Портативний зарядний пристрій USB - для отримання додаткової 
інформації дивись на звороті 

 

Виготовлено в Китаї 



 

 

 
 
 

Водонепроникний 

відсік в основі 

ліхтаря 

Можливість підвішування  Знімна кришка Насадка Glare Guard™ Подача сигналу 

за допомогою D-подібного кільця  #44950 SOS (червоний) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОРТАТИВНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ USB: 

•  8+ повноцінних зарядок: Streamlight Stylus Pro®  USB, 

Clipmate®  USB, Double Clutch™ USB 

• 4 повноцінних зарядки: Streamlight ProTac HL®  USB 

• 4+ повноцінних зарядки: Більшість смартфонів 

• 2+ повноцінні зарядки: Більшість планшетних комп'ютерів 
 
 
 

 
 

 
Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 
№ 

деталі 

Шнур для зарядки на 120В змінного струму 080926-44909-1 44909 

Шнур для зарядки Intl змінного струму 080926-44919-0 44919 

Шнур для зарядки на 12В постійного струму 080926-44923-7 44923 

Glare Guard™ 080926-44950-3 44950 

Магнітний утримувач Siege - Чорний колір 080926-44951-0 44951 
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