
 

BANDIT® 

УЛЬТРА-КОМПАКТНИЙ, НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ ГОЛОВНИЙ 

ЛІХТАР З ЖИВЛЕННЯМ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ, ЩО 

ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ USB ПОРТ 
 
 
 

 

 

 

Дві моделі кольору 

койот: 

– Світлодіоди білого/червоного 

кольору 

– Світлодіоди білого/зеленого 

кольору 
Кожна модель має два режими 

роботи: максимальний і 
мінімальний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моделі чорного та 

жовтого кольору: 

- Світлодіод білого 

кольору 
Режими роботи: 

максимальний, 

мінімальний та 

попередження про 

аварійну ситуацію 

                                                     Зарядка                                                  

Заряджений 

 

Матеріал/Лінза Ударостійка лінза та корпус із полікарбонату. Доступний у жовтому кольорі відповідно до міжнародних стандартів безпеки, чорному та 

кольорі койот. 

Розміри/Вага Довжина: 2,7 дюйма (6,85 см); Ширина: 0,75 дюйма (1,9 см);  Висота корпусу: 1,13 дюйма (2,87 см); Вага: 1,3 унції (36,8 г) з приєднаним 

ремінцем / 1,4 унції (39,7 г) з фіксатором для кріплення на шоломі-касці 

Джерело світла Технологія виготовлення світлодіодів з безкорпусним чипом, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин 

Світлова потужність/ Час 
роботи: 

 Білий світлодіод   Зелений світлодіод Червоний світлодіод 

Максимальна потужність 180 люмен        

Час роботи - 2 години 

135 люмен      

Час роботи - 3 години 

45 люмен  

Час роботи - 2,5 години 

Мінімальна потужність       35 люмен        

Час роботи - 9,5 годин 

25 люмен      

Час роботи - 13,5 годин 

10 люмен 

Час роботи - 10 годин 

Перемикач Багатофункціональний перемикач натискної дії із індикатором заряджання - під час зарядження світиться червоним, зелений колір - 

заряджений. Індикатор процесу заряджання в перемикачеві  - світиться червоним під час заряджання, зелений колір позначає 

заряджений акумулятор.  

Батарея Час заряджання становить приблизно 2,5 години залежно від джерела живлення USB. 

Герметично ущільнена всередині корпусу ліхтаря незмінна літій-полімерна акумуляторна батарея ємністю 450 мА, що не передбачає 

обслуговування розрахована на дворічний термін експлуатації 

Характерні особливості - Технологія виготовлення світлодіодів з безкорпусним чипом, що 

забезпечує надзвичайну яскравість.   

- Рівень захисту від атмосферного впливу - IPX4; Ударостійкість 

випробовувалася при падінні з висоти в 2 метри. 

- Низько-профільна конструкція корпусу. 

- Продукує яскраве, рівномірне, розсіяне світло з меншою 

кількістю тіней в порівнянні з концентрованим променем. 

- Промінь не “скаче”. 

- Створює промінь заливного типу для освітлення місця 

проведення робіт 

- Ідеально підходить для освітлювання на недалекі відстані 

- Зручне заряджання від джерела постійного струму через USB 

порт 

- До комплекту входить 5 дюймовий (12,7 см) шнур мікро-USB 

- Порт для заряджання захищений невід’ємним гумовим 

ковпачком 

- Можлива комплектація еластичним ремінцем для фіксації 
ліхтаря на голові, резиновим ремінцем для його фіксації на 

шоломі-касці та застібкою подвійної фіксації типу 3M™ Dual Lock™ 

Гарантія Компанія Streamlight гарантує, що “Незмінна літій-полімерна акумуляторна батарея ємністю 450 мА, розрахована на 300-400 циклів 

заряджання-розряджання“, що використовується в ліхтарі Bandit, не буде мати виробничих дефектів при нормальному використанні 
протягом 24 місяців після покупки. Протягом гарантійного терміну, на свій власний розсуд, компанія Streamlight відремонтує або замінить 

несправну деталь або продукт. 

 

Найменування UPC 
(універсальний 

товарний код) 

№ 

деталі Ліхтар Bandit - у комплекті з еластичним ремінцем для його фіксації на голові та шнур USB - фіксатор - жовтий колір - білий 

світлодіод 

080926-61700-1 61700 

Ліхтар Bandit - у комплекті з еластичним ремінцем для його фіксації на голові та шнур USB - фіксатор - чорний колір - білий 

світлодіод 

080926-61702-5 61702 

Ліхтар Bandit - у комплекті з еластичним ремінцем для його фіксації на голові, резиновим ремінцем для його фіксації на 

шоломі-касці, пристроєм подвійної фіксації типу 3M™ Dual Lock™ та шнуром USB - жовтого кольору - коробкою 

080926-61703-2 61703 

Ліхтар Bandit - у комплекті з еластичним ремінцем для його фіксації на голові та шнур USB - кольору койот з червоним 

світлодіодом - фіксатором - білим/червоним світлодіодом 

080926-61706-3 61706 

Ліхтар Bandit - у комплекті з еластичним ремінцем для його фіксації на голові та шнуром USB - кольору койот з зеленим 

світлодіодом - фіксатором - білим/зеленим світлодіодом 

080926-61707-0 61707 

Виготовлено в Китаї 
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Найменування UPC 

(універсальний 

товарний код) 

№ 

деталі Фіксатор для кріплення ліхтаря Bandit на шоломі-касці 080926-61701-8 61701 

Портативний зарядний пристрій USB EPU-5200 080926-22600-5 22600 

Шнур USB – мікро-USB довжиною 40 дюймів (101см) 080926-22070-6 22070 

ШНУР USB - МІКРО USB ДОВЖИНОЮ 22 ДЮЙМИ (55,88 см) 080926-22081-2 22081 

Зарядний пристрій з USB шнуром на 120В змінного струму 080926-22071-3 22071 

Зарядний пристрій з USB шнуром на 230В змінного струму 080926-22072- 0 22072 

Універсальна штепсельна вилка для стінної розетки з портом USB на 230В/240В/100В 

змінного струму 

080926-22059-1 22059 

USB адаптер на 12В постійного струму 080926-22069-0 22069 
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