
E-Flood® LiteBox® HL™ Ліхтар з живленням від акумуляторної батареї 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо вам необхідно максимальне освітлення з широким променем для покриття великих площ ліхтар Е-Flood LiteBox HL забезпечить потужність освітлення в 3600 люменів 
Матеріал/Лінза   Ударостійкий корпус з термопластика ABS. Прогумований ударостійкий бампер, кільце лінзи і м'яка рукоятка 
Розміри/Вага   Довжина: 12,3 дюйма (31 см)  Ширина корпусу: 5,1 дюйма (13 см) Загальна висота: 7,7 дюйма (19 см); 10,4 фунти (4,7 кг) з батареєю 
Джерело світла    Шість світлодіодів C4® та широкий асортимент рефлекторів забезпечуються створення рівномірно насиченого світлового потоку з двома режимами 

ширини променю і трьома режимами їх потужності: 
- Максимальний режим для забезпечення супер-яскравого світлового променя 
- Середній режим для забезпечення інтенсивного променя та більш тривалого часу роботи 
- Мінімальний режим для утворення менш інтенсивного променю та забезпечення більш тривалого часу роботи 

Перемикач Тригерний перемикач забезпечує можливість роботи ліхтаря від вбудованого акумулятора або безперервного режиму роботи від зовнішнього 
джерела живлення з напругою 12 В постійного струму 

Батарея Не вимагає технічного обслуговування. Герметичний свинцево-кислотний акумулятор напругою 12В, ємністю 7,2 А/год. і можливістю перезарядки 
акумуляторної батареї до 500 разів з використанням існуючої системи зарядки Litebox®. 

Зарядка Зарядка до 90% ємності батареї протягом 10 годин з наступним режимом крапельної підзарядки для збереження максимальної потужності батареї. 
Червоні і зелені світлодіоди забезпечують зворотний зв'язок про стан зарядки. 
Акумуляторна батарея E-FLOOD LiteBox HL буде заряджатися під час роботи безпосередньо від зовнішнього джерела живлення 12 В постійного 
струму при використанні шнура-подовжувача. 

Характерні особливості • Вибір параметрів розсіювання променю для двох варіантів ширини променю. Працює з усіма трьома режимами 
• поворотний шарнір на 90°, що дозволяє вам спрямувати промінь у потрібному напрямку для виконання завдань, які потребують оптимального 
освітлення 

Моделі: Стандартна система - помаранчевий колір відповідно до системи Міжнародної безпеки; включає плечовий ремінь,  зарядний пристрій постійного і 
змінного струму та стійку для зарядки; ідеально підходить для обслуговування в польових умовах, огляду будівельних майданчиків, а також 
віддаленого обладнання. 
Система монтажу на автомобіль  - помаранчевий колір відповідно до системи Міжнародної безпеки; включає кріплення жорсткої конструкції для 
монтажу на транспортний засіб та плечовий ремінь. 

Дозволи Стійка відповідає вимогам NFPA 1901-12-1.7 для монтажу в будь-якому положенні. 
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 

Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL  - 230В змінного струму / 12В постійного 
струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір 

080926-45662-4 45662 

Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL  - 240В змінного струму / 12В постійного 
струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір 

080926-45663-1 45663 

Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL  - 120В змінного струму / 12В постійного 
струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір 

080926-45661-7 45661 

Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL  - 100В змінного струму / 12В постійного 
струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір 

080926-45664-8 45664 

Система кріплення ліхтаря E-Flood LiteBox HL на транспортний засіб  -  стійка для живлення 
ліхтаря від 12В постійного струму, плечовий ремінь. - Помаранчевий колір 

080926-45665-5 45665 

Ліхтар E-Flood LiteBox HL (без зарядного пристрою) - Помаранчевий колір 080926-45660-0 45660 

Зібрано в США 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 
№ деталі 

DC2 шнур для зарядки постійного струму 080926-22050-8 22050 

DC1 шнур для зарядки 080926-22051-5 22051 

Шнур для зарядки на 12В постійного струму довжиною 10 футів (3 метри) 080926-22056-0 22056 

Шнур для зарядки на 120В змінного струму 080926-22665-4 22665 

Шнур для зарядки на 240В змінного струму 080926-22241-0 22241 

Шнур для зарядки IEC Type C (230В) змінного струму 080926-22061-4 22061 

Шнур для зарядки на 100В змінного струму 080926-22666-1 2266 

Блокуючий пристрій (з іншим позначенням) *Повинен встановлюватися 
на заводі 

080926-40163-1 40163 

Блокуючий пристрій (з подібним позначенням) *Повинен 
встановлюватися на заводі 

Не дост. 40164-525 

Ремінь з механізмом швидкого від'єднання 080926-44050-0 44050 

Плечовий ремінь 080926-45232-9 45232 

Монтажна стійка для стандартної системи      Помаранчевий колір 080926-45070-7 45070 

Монтажна стійка на 12В постійного струму  Помаранчевий коріл 080926-45071-4 45071 

Батарея - HID LiteBox/E-Flood LiteBox HL 080926-45630-3 45630 
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