
 

ENDURO®  PRO 
НИЗЬКО-ПРОФІЛЬНИЙ, ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ГОЛОВНИЙ ЛІХТАР 

 
 
 

 

Характерні особливості моделі 
жовтого кольору 

Світлодіоди білого та червоного 

кольору 

Кожен має два режими роботи: 

максимальний і мінімальний 

Характерні особливості моделі кольору койот 

Світлодіоди білого та зеленого кольору 

Кожен має два режими роботи: максимальний і мінімальний 

Матеріал корпусу/Лінза Полікарбонатна термопластична конструкція з додатковим покриттям із еластомеру. Некрихкі полікарбонатні лінзи 
Розміри/Вага Висота: 1,85 дюйма (4,70 см); Ширина: 2,19 дюйма (5,56 см);   Від передньої частини до задньої: 1,45 дюйма (3,68 см) 

3,4 унції (96,38 грам) з алкалайновими батареями;  3,0 унції (85,04 грам) з літієвими батареями 

Джерело світла Два білих світлодіоди C4®, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин та двома червоними або зеленими 

світлодіодами 

Потужність/ Час роботи Концентрований промінь Промінь заливного типу   Червоний промінь    Зелений промінь   
Максимальна потужність: 200 люмен; 

2 250 кандел; радіус дії променю - 95м; 

час роботи - 6 годин  

Середня потужність: 75 люмен; 825 

кандел; радіус дії променю - 57 м; час 

роботи - 14 годин    

Мінімальна потужність: 25 люмен; 300 

кандел; радіус дії променю - 35м; час 

роботи - 38 годин 

Максимальна потужність: 135 

люмен; 210 кандел; радіус дії 
променю - 29м; час роботи - 6 

годин.  

Середня потужність: 45 люмен; 80 

кандел;   радіус дії променю - 18 м; 

час роботи - 14 годин. 

Мінімальна потужність: 15 люмен; 

20 кандел; радіус дії променю - 9м; 

час роботи - 38 годин 

Максимальна 

потужність – 0,37 

люмен. 

Мінімальна 

потужність – 0,08 

люмен 

Максимальна 

потужність – 1,25 

люмен 

Мінімальна 

потужність – 0,25 

люмен 

 

Перемикач: Багатофункціональний перемикач натискної дії, який легко використовувати навіть в рукавичках. 

Режими потужності (біле світло) = Мінімальний, Середній, Максимальний та Вимкнено; Червоний або Зелений Режими 

потужності = Мінімальний, Максимальний та Вимкнено 

Батарея Три алкалайнові батареї типу “AAA” (входять до комплекту); можливість використання також трьох літієвих батарей типу 

“AAA” 

Характерні особливості - Ступінь водозахищеності - IPX4. 

- Ударостійкість випробовувалася при падінні з висоти в 2 метра. 

- Поворотна головна частина на 45º. 

- 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™ 

Дозволи 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 
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Ліхтар Enduro Pro - у комплекті з 3 алкалайновими батареями типу AAA та еластичним ремінцем для фіксації ліхтаря на голові 
- Фіксатором - Жовтого кольору - Білими/Червоними світлодіодами 

080926-61420-8 61420 

Ліхтар Enduro Pro - у комплекті з 3 алкалайновими батареями типу AAA та еластичним ремінцем для фіксації ліхтаря на голові 
- Коробкою - Жовтого кольору - Білими/Червоними світлодіодами 

080926-61421-5 61421 

Ліхтар Enduro Pro - у комплекті з 3 алкалайновими батареями типу AAA, резиновим ремінцем для фіксації ліхтаря на шоломі-
касці, еластичним ремінцем для його фіксації на голові, пристроєм фіксації типу 3M Grip Lock - Коробкою - Жовтого кольору - 

Білими/Червоними світлодіодами 

080926-61422-2 61422 

Ліхтар Enduro Pro - у комплекті з 3 алкалайновими батареями типу AAA, еластичним ремінцем для фіксації ліхтаря на голові - 
Фіксатором - Кольору койот - Білими/Зеленими світлодіодами 

080926-61425-3 61425 
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