
ProTac HL® 3 ПРОФЕСІЙНИЙ ТАКТИЧНИЙ ЛІХТАР З ВИСОКИМ СВІТЛОВИМ ПОТОКОМ 

 
Час роботи в режимі стробоскопу - 2 годин 

 
Матеріал/Лінза Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям. Скляна лінза з антибліковим покриттям, 

герметизована за допомогою прокладки 
Розміри/Вага Довжина: 7,10 дюйма (18,03 см)  Діаметр корпуса: 1,0 дюйма (2,54 см)  

Діаметр головної частини: 1,64 дюйма (4,17 см)  Максимальний діаметр: 1,73 дюйма  (4,39 см); 
9,3 унцій (263 грами) з батареями 

Джерело світла   Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50 000 годин 
Потужність/ Час роботи ◦ Висока потужність для забезпечення максимального світлення: 1 100 люмен; 36 000 кандел; радіус дії променя - 379 м; час 

роботи - 2 години 
◦ Мінімальний режим потужності для забезпечення інтенсивного променя та більш тривалого часу роботи: 35 люмен; 1 200 
кандел; радіус дії променя - 69 м; час роботи - 43 години 
◦ Режим стробоскопу для забезпечення дезорієнтування або подачі сигналів: час роботи - 2 години 

Перемикач   Багатофункціональний, тактичний перемикач в задній частині ліхтаря натискного типу, що забезпечує перемикання режимів 
освітлення та режиму стробоскопа без фіксації положення перемикача лише однією рукою. 
Програмований перемикач TEN-TAP® дозволяє користувачеві вибір однієї з трьох різних програм: 
висока потужність/стробоскоп/низька потужність (заводська установка), лише висока потужність, або низька/висока 
потужність 

Батарея   Три 3В літієві батареї типу CR123A (входять до комплекту) 
Характерні особливості: • Ступінь захисту рівня IPX7; водостійкий при зануренні до 1 метра протягом 30 хвилин; перевірена ударостійкість при падінні 

з висоти 3 м 
• Оптимізований електронний пристрій забезпечує управління температурним режимом і стабілізованою інтенсивністю 
променя; Транзисторне регулювання потужності забезпечує максимальний світловий потік протягом усього терміну служби 
батарей 
• Надійний ковпачок головної частини 
• Знімна кліпса кріплення на кишеню 
• До комплекту входить нейлоновий чохол 

• Гумова накладка забезпечує надійне утримання ліхтаря 
• Серійне виробництво з метою позитивної ідентифікації 
• Відповідає стандартам RoHS (Директива (ЄС) з обмеження 
шкідливих речовин) 

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 гарантію. 

 
 
 

Найменування UPC 
(універсальний 
товарний код) 

№ деталі 

Ліхтар ProTac 2AAA з білим світлодіодом Чорний 080926-88047-4 88047 
Виготовлено в Китаї 

 
 
 
 
 

 

http://www.streamlight.com/
http://www.streamlight.com/


Можливість програмування TEN-TAP® з метою забезпечення гнучкого використання ліхтаря 
Компанія Streamlight виготовляє свої ліхтарі для широкого спектру застосувань, але ми розуміємо, що 
не кожен бажає мати одні й ті ж варіанти освітлення. Вас влаштовує більшість характерних 
особливостей ліхтаря, але вас не задовольняють попередньо встановлені програми? Сьогодні, з 
нашою можливістю програмування TEN-TAP®, ви можете перепрограмувати встановлені за 
замовчуванням стандартні режими ліхтаря. Процес перепрограмування є досить простим з 
можливістю його виконання за будь-яких умов - за допомогою всього декількох натискань перемикача 
ви можете змінити режим освітлення і варіанти його використання відповідно до ваших потреб. 

 
У ліхтарях, оснащених технологією програмування TEN-TAP®, ви можете вибрати один з трьох 
варіантів програм на вибір користувача: 
1. Максимальна потужність/Режим стробоскопу/Мінімальна потужність (режими встановлені за 
замовчуванням) 
2. Лише максимальна потужність 
3. Мінімальна потужність/Максимальна потужність 

Зображення ліхтаря ProTac HL® 
 

Загальний порядок використання 
 

Деякі ліхтарі компанії Streamlight, такі як ProTac HL 3, обладнані програмованим перемикачем без фіксації (легке натискання або поштовх) 
та з фіксацією положення (натискання до кліку). Ліхтар поставляється з заводу з такими налаштованими за замовчуванням програмами: 
висока потужність - режим стробоскопу - низька потужність. 

 
Для вибору кожного режиму освітлення програми необхідно для: 

 

• Максимальної потужності: Клікнути по кнопці і утримати її; натиснути кнопку для її фіксації; ще раз натиснути кнопку для вимкнення. 
• Режиму стробоскопу: Виконати подвійний клік (протягом 0,4 секунди) і утримати кнопку; натиснути кнопку для її фіксації; ще раз натиснути 
для вимкнення. 
• Мінімальної потужності: Виконати потрійний клік (по 0,4 секунди на клік) і утримати кнопку; натиснути кнопку для її фіксації; ще раз 
натиснути для вимкнення. 

 
Доступ до інших програм: 

 

На ліхтарях оснащених програмованим перемикачем TEN-TAP ви можете вибрати одну з трьох різних програм. Для переходу до 
наступної програми, у виключеному положенні ліхтаря, натисніть перемикач швидко 9 разів (з діапазоном 0,4 секунд на клік) і утримайте 
лопатку перемикача на 10-й раз. Продовжуйте утримувати перемикач, доки ліхтар не вимкнеться (приблизно 1 секунду), а потім 
відпустіть перемикач. Повторіть дану процедуру для переходу до наступної програми. 

 
Доступними програмами є Висока потужність - Режим стробоскопу -  Низька потужність (заводські установки), лише висока потужність або 
низька потужність - висока потужність. 

 
 

 
 
 

Найменування UPC 
(універсальний 
товарний код) 

№ 
деталі 

Гумова накладка для ліхтаря ProTac HL 3 080926-88065-6 88065 
Нейлоновий чохол 080926-88048-1 88048 
Літієві батареї (2), упаковка 080926-85175-7 85175 
Літієві батареї (6), упаковка 080926-85180-1 85150 
Літієві батареї (12), упаковка 080926-85177-1 85177 
Літієві батареї (400), упаковка 080926-85179-5 85179 
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