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Матеріал/Лінза Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям. Загартована скляна 

лінза, герметизована о-подібним ущільнювальним кільцем. 
Розміри/Вага   Довжина: 3,97 дюйма; 10,08 см   Діаметр головної частини: 0,90 дюйма; 2,29 см Діаметр корпуса: 0,65 дюйма; 1,65 см 2,3 унції; 

65 грам з батареєю 
Джерело світла   Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. 
Перемикач Багатофункціональний, натискного типу, розташований в хвостовій частині ліхтаря. Можливість перемикання однією рукою без 

фіксації положення для вибору інтенсивності освітлення 

Злегка натисніть на кнопку в хвостовій частині для тимчасового вмикання ліхтаря в режимі мінімальної потужності або сильно 
натисніть кнопку (до кліка) для фіксованого увімкнення ліхтаря в режимі мінімальної потужності. 

Подвійний клік по кнопці в хвостовій частині ліхтаря задіє середній режим потужності, і подальше натискання перемикача (до кліку) 
фіксуватиме роботу ліхтаря середньому режимі.  

Потрійний клік по кнопці в хвостовій частині задіє максимальний режим потужності, і подальше натискання перемикача (до кліку) 
фіксуватиме роботу ліхтаря максимальному режимі. 

Батарея --Одна алкалайнова батарея розміру AA (входить до  комплекту); також передбачено використання 1 літієвої батареї типу AA 
Характерні 
особливості    

• Транзисторний регулятор струму забезпечує максимальний рівень освітленості продовж усього строку служби батареї. 

• Ступінь захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метру протягом  30 хвилин 

• Надійний ковпачок головної частини 

• Знімна кліпса кріплення на кишеню 

• Серійне виробництво з метою позитивної ідентифікації 

• Розроблений фахівцями медичної служби 

• 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. 
 

 
 
 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ 
деталі 

ProTac EMS з білим світлодіодом Синій 080926-88034-4 88034 

Нейлоновий чохол - ProTac 1AA/ProTac EMS 080926-88037-5 88037 

Виготовлено в Китаї 
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