
HID LiteBox® Ліхтар з акумуляторною батареєю (високоміцна конструкція, що 
здатна витримувати динамічні та ударні навантаження) 

 

Існує реальна необхідність скорочувати витрати там де це можливо, в той самий час ми не можемо дозволити собі забувати про екологічні проблеми. Освітлювальні пристрої з 
акумуляторними батареями компанії Streamlight роблять значний внесок щодо збереження навколишнього середовища. З часом вартість їх експлуатації значно знижується; і вони 
зменшують кількість використаних батарей, тим самим вирішуючи проблему їх утилізації. З ліхтарями компанії Streamlight, що використовують акумуляторні батареї, ви не тільки 
заощадите на вартості батарей, але й зекономите даремно витрачений час на виявлення проблем роботи з ліхтарем і позбавитеся потреби придбання та заміни батарей. 
Більш потужні і більш економічні, освітлювальні пристрої з акумуляторними батареями компанії Streamlight, що накопичують великий обсяг енергії є дуже надійними і економічно 
вигідними. 

 

Ліхтар HID LiteBox має інтенсивність і периферійне освітлення достатнє для забезпечення освітлення цілого місця проведення робіт. Поворотний дизайн шиї ліхтаря на 90˚ робить 
цей ліхтар ідеальним для технічного обслуговування в польових умовах, огляду будівельних майданчиків і віддаленого обладнання. Цей надпотужний ліхтар, що комплектується 
акумуляторною батареєю є повністю портативним пристроєм високої інтенсивності, що дозволяє виконувати безліч функцій. 
Під час проведення робіт, останнє, чого ви бажаєте залишитися без освітлення. Підключіть ліхтар HID LiteBox до джерела живлення постійного струму вашого автомобіля і він 
працюватиме протягом невизначеного терміну. Він все ще залишається портативним, отже якщо у вас виникла потреба перемістити його, просто від'єднайте кабель живлення та 
заберіть ліхтар з собою для освітлення шляху. 

 
Матеріал корпусу: Ударостійкий корпус з термопластика ABS. Прогумований ударостійкий бампер, кільце лінзи і м'яка рукоятка. 
Вага/розміри: Вага:  10,1 фунт (4,6 кг)* Довжина: 14,9 дюйма (38 см)  Ширина корпусу: 5,1 дюйма (13 см)  

Загальна висота: 8,8 дюйма (23 см) Діаметр головної частини: 7,7 дюйма (20 см) 
Джерело світла: Ксенонова газорозрядна лампа високої інтенсивності потужністю 35 Вт з мінімальним строком служби в 2000 

год. 
Потужність світлового 
променя: 

3350 люмен; максимальна інтенсивність променю 1000000 кандел  
Ксенонова газорозрядна лампа високої інтенсивності потужністю 35 Вт в глибокому параболічному 
рефлекторі створює  промінь високої інтенсивності з великим радіусом дії та оптимальною периферійної 
освітленості для освітлення місця проведення робіт. Повністю шарнірно-з'єднана головна частина ліхтаря 
може бути спрямована точно на ціль. 

 

Батарея/ Час роботи: Не вимагає технічного обслуговування Герметичний свинцево-кислотний акумулятор напругою 12В, ємністю 7,2 А/год. забезпечує живлення ліхтаря 
H.I.D. до 1,75 годин на одній зарядці і можливістю перезарядки акумуляторної батареї до 500 разів з використанням існуючої системи зарядки Litebox® . 
Червоні і зелені світлодіоди забезпечують зворотний зв'язок про стан зарядки.  Зарядка протягом 10 годин забезпечує до 90% зарядки від ємності 
батареї з 
крапельною підзарядкою з метою забезпечення досягнення максимальної ємності акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея HID LiteBox буде 
заряджатися під час роботи безпосередньо від зовнішнього джерела живлення в 12 В постійного струму при використанні шнура-подовжувача. 

Моделі: Стандартна система - помаранчевий або чорний колір відповідно до системи Міжнародної безпеки; включає плечовий ремінь; зарядний пристрій 
постійного і змінного струму та стійку для зарядки; кабель живлення для постійного струму на 12 В довжиною 10 футів (3 метри) і лінза заливного 
освітлення. 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, кабель живлення для постійного струму на 12 В довжиною 10 футів (3 метри), плечовий ремінь для перенесення і лінзу заливного 
освітлення. 

Дозволи**: Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства. 
Стійка відповідає вимогам NFPA 1901-12-1.7 для монтажу в бідь-якому положенні. 

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. 

Допоміжне 
обладнання: 

• шнури для зарядки на 100В, 120В або 240В змінного струму (для домашнього використання) і на 12 В постійного струму (автомобільний). 
• Плечовий ремінь для перенесення ліхтаря без допомоги рук (входить в комплект моделей Стандарт та Монтажу на транспортний засіб) 
• Зарядна стійка 
• ІЧ фільтр, лінзу заливного освітлення, комплект ламп 
•  Плечовий/поясний ремінь з механізмом швидкого від'єднання 

 
 
 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ 
деталі 

Стандартна система HID LiteBox* - 230В змінного струму/12В постійного струму  - помаранчева 080926-45602-0 45602 

Стандартна система HID LiteBox* - 240В змінного струму/12В постійного струму  - помаранчева 080926-45603-7 45603 

Стандартна система HID LiteBox* - 120В змінного струму/12В постійного струму  - помаранчева 080926-45601-3 45601 

Стандартна система HID LiteBox* - 100В змінного струму/12В постійного струму  - помаранчева 080926-45604-4 45604 

Стандартна система HID LiteBox* - 230В змінного струму/12В постійного струму  - чорна 080926-45622-8 45622 

Стандартна система HID LiteBox* - 240В змінного струму/12В постійного струму  - чорна 080926-45623-5 45623 

Стандартна система HID LiteBox* - 120В змінного струму/12В постійного струму  - чорна 080926-45621-1 45621 

Стандартна система HID LiteBox* - 100В змінного струму/12В постійного струму  - чорна 080926-45624-2 45624 

Система монтажу на транспортний засіб HID LiteBox* - 12В постійного струму  - помаранчева 080926-45605-1 45605 

HID LiteBox (без зарядки)* - помаранчева 080926-45600-6 45600 

Дивіться на звороті для отримання інформації про додаткові номери запчастин 

   *В комплекті з лінзою заливного освітлення 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 на 230В змінного струму 080926-22664-7 22664 

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                          Помаранчева 080926-45070-7 45070 

Монтажна стійка на 12В постійного струму                 Помаранчева 080926-45071-4 45071 

Монтажна стійка для стандартної системи                          Чорна 080926-75075-2 45075 

Монтажна стійка на 12В постійного струму               Чорна 080926-75076-9 45076 

Акумуляторна батарея - HID LiteBox 080926-45630-3 45630 

Комплект ламп HID  080926-45637-2 45637 

Лінза/рефлектор в зборі для HID 080926-45638-9 45638 

ІЧ фільтр для HID  080926-45654-9 45654 

Лінза заливного освітлення для HID  080926-45657-0 45657 
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