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(з відкидною лампою) 
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Матеріал/Лінза Ударостійкий модифікований нейлон, нековзка текстурована циліндрична рукоятка та змінні полікарбонатні лінзи зі стійким 
покриттям 

Розміри/Вага   Довжина у складеному вигляді: 9,8 дюйма (24,89 см); Довжина у розкладеному вигляді: 17 дюймів (43,18 см) 17,1 унції (485 г) 

Джерело світла   Двостороння лампа освітлення з наступними джерелами випромінювання:  

1.) 90 CRI LEDs - Технологія Color-Rite Technology - дозволяє Вам розрізняти схожі гамми кольорів - для підбору фарби, перевірки 
дротів, тощо.  

2.) Ультрафіолетові світлодіоди - для виявлення місць протікання. 

3.) Світлодіоди холодної температури світла - для утворення яскравого, білого освітлення 

Потужність/ Час роботи Три режими освітлення: 

Максимальний режим роботи світлодіодів CRI - Технологія компанії Streamlight Color-Rite Technology - для кращого 
розпізнавання спектру кольорів: 600 люмен; час роботи - 3,75 годин 

УФ світлодіоди для виявлення місць протікання: 500 мВт; час роботи - 15 годин 

Світлодіоди холодної температури світла для утворення яскравого, білого освітлення: 800 люмен; час роботи - 3,75 годин 

Перемикач    Багатофункціональний перемикач натискної дії 

Батарея/Заряджання Іонно-літієва батарея 4400 мА год. Може використовуватися з існуючими зарядними пристроями Stinger. Заряджання ліхтаря 
через USB порт з використанням USB кабелю здійснюється протягом 8 годин 

Характерні особливості     •  Водозахищеність на рівні IPX4  

•  Перевірка на ударостійкість при 
падінні з висоти в 1 метр 

•  Світлодіодний індикатор заряджання, 
компактний розмір 

• Блок фіксатор типу Snap-in з 
можливістю встановлення ліхтаря в 
будь-якому положенні 

• Серійне виробництво з метою 
позитивної ідентифікації 

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. Завітайте на сторінку www.streamlight.com для отримання повної інформації про гарантійні 
зобов’язання. 

 

Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 

№ деталі 

Ліхтар Stinger Switchblade - 1 універсальний адаптер на 230В/240В/120В змінного струму - 

Червоний колір 

080926-76802-4 76802 

Ліхтар Stinger Switchblade - 1 адаптер на 240В UK/AUS (Великобританія/Австралія) змінного 

струму - Червоний колір 

080926-76803-1 76803 

Ліхтар Stinger Switchblade - 1 адаптер на 120В/100В змінного струму - Червоний колір 080926-76801-7 76801 

Ліхтар Stinger Switchblade - з USB шнуром - Червоний колір 080926-76800-0 76800 

Лампа освітлення, що 
обертається на 180° дає 
можливість спрямувати 
промінь у будь-якому 
напрямку 

Двостороння лампа освітлення: 
1.) 90 CRI LEDs - Технологія Color-
Rite Technology - дозволяє Вам 
розрізняти схожі гамми кольорів - 
для підбору фарби, перевірки 
дротів, тощо. 
2.) УФ світлодіоди для виявлення 
місць протікання. 
3.) Світлодіоди холодної 
температури світла для утворення 
яскравого, білого освітлення 

Два можливі варіанти заряджання: 
Заряджання через порт USB. 
Заряджання з використанням 
існуючого зарядного пристрою 
Stinger 

Використання ліхтаря «без рук»: 
1.) магніт в хвостовій частині ліхтаря 
2.) складний гачок для 
підвішування ліхтаря 
3.) основа ліхтаря забезпечує його 
стійке розташування у 
вертикальному положенні; 
випираючий край основи надає 
можливість його підвішування 
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Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 

№ деталі 

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

DC1 шнур для зарядки 080926-22051-5 22051 

Спеціальний кабель для заряджання через адаптер USB від 120В змінного струму 080926-22071-3 22071 

Спеціальний кабель для заряджання через адаптер USB від 230В змінного струму 080926-22072-0 22072 

Стінний адаптер на 240В змінного струму 080926-22049-2 22049 

Шнур для зарядки від джерела змінного струму (100В/120В) 080926-22060-7 22060 

Шнур для зарядки від джерела змінного струму (230В) 080926-22061-4 22061 

Шнур для зарядки від джерела змінного струму (240В) 080926-22062-1 22062 

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

ШНУР USB - МІКРО USB ДОВЖИНОЮ 40 ДЮЙМИ (101,6 см) 080926-22070-6 22070 

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

Іонно-літієва батарея - для ліхтаря Stinger Switchblade 080926-76805-5 76805 

Адаптер зарядного пристрою 080926-75105-7 75105 

Блок зарядки на 5 елементів, 120В 080926-75400-3 75400 

Блок зарядки на 5 елементів, 230В 080926-75600-7 75600 
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