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ЛІХТАР ЩО ПРАЦЮЄ ВІД РІЗНИХ БАТАРЕЙ, МАЄ ДЕКІЛЬКА ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ТА ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ РУК 

 
 
 
 
 
 
 
 

C4 LED w/  

 
Опис: Світлодіодний ліхтар ультра-компактного розміру, високопродуктивний, з можливістю використання різних типів батарей, що має 

декілька джерел світла з використанням технологій C4® LED. Цей ліхтар був розроблений для того, щоб задовольнити виконання 

різноманітних завдань, що потребують освітлення та надати можливість залишити руки вільними під час їх виконання. Він оснащений 

світлодіодами різного кольору з різною потужністю та часом роботи. Корпус ліхтаря може нахилятися на 185 градусів і він оснащений 

ременем або скобою для можливості розміщення джерела освітлення в робочій зоні. 

Матеріал корпусу: Ударостійкий супер міцний корпус із нейлону забезпечує виняткову зносостійкість і захист від погодних умов. Усі отвори герметизовані 

о-подібними ущільнювальними кільцями 

Розміри/Вага Довжина: 3,00 дюйма (7,62 см) Ширина: 1,07 дюйма (2,72 см) Глибина: 2,04 дюйма (5,21 см) 

2,4 унції (68 грам) з літієвими батареями типу CR123A (входять до комплекту). 

3,3 унції (94 грами) з літієвими батареями типу CR123A і додатковим кріпленням на шолом. 

Джерело 

світла/Потужність: 

Білий світлодіод C4 в комплекті з батареєю CR123: 55 люмен, максимальна інтенсивність променю 1175 кандел та радіус дії променя 
складає 69 м 

Білий світлодіод C4 в комплекті з батареєю АА: 47 люмен, максимальна інтенсивність променю 1000 кандел та радіус дії променя 
складає 63 м 

ІЧ світлодіод розміром 5 мм: інтенсивність випромінювання - 25 мВт/ср (мін.) 

Червоний світлодіод розміром 5 мм: 1,5 люмен, максимальна інтенсивність променю 60 кандел та радіус дії променя складає 15 м 

Синій світлодіод розміром 5 мм: 1,8 люмен, максимальна інтенсивність променю 130 кандел та радіус дії променя складає 23 м 

Електронна стабілізація потужності освітлення. (Див модель для конкретної конфігурації світлодіода) 

Перемикач/Вибір  

інтенсивності: 
Комбінований перемикач вибору режимів роботи ергономічно відокремлює функції вмикання-вимикання-зменшення яскравості-

стробоскопу (On-Off-Dimming-Strobe). Конструкція ліхтаря не вимагає від користувача активувати певні функції відшуковуючи їх на 

різних частинах ліхтаря. Гумовий перемикач у формі ковпачка та 4-х позиційна поворотна кнопка, що запобігає випадковому її 

обертанню (для обертання слід витягнути) з тактильним індикатором режиму роботи ІЧ джерела світла забезпечує легку експлуатацію 

ліхтаря навіть в товстих рукавичках. 
 

Батарея типу CR123/літієва 
батарея розмір АА 

Тип світлодіоду  

Низький (10% 
потужності) 

Середній 1 (25% 
потужності) 

Середній 2 (45% 
потужності) 

Високий (100% 
потужності) 

Режим стробоскопу 
(100% потужності) 

Білий С4 70 годин 28 годин 16 годин 6 годин 10 годин 

ІЧ або червоний світлодіод розміром 
5мм 

100+ годин 72 годин 36 годин 16 годин 24 годин 

Синій або зелений світлодіод 
розміром 5мм 

100+ годин 60 годин 24 годин 12 годин 18 годин 

 

Алкалінова батарея розмір АА 
Тип світлодіоду 

Низький (10% 
потужності) 

Середній 1 (25% 
потужності) 

Середній 2 (45% 
потужності) 

Високий (100% 
потужності) 

Режим стробоскопу 
(100% потужності) 

Білий С4 40 годин 16 годин 8 годин 2 годин 4 годин 

ІЧ або червоний світлодіод розміром 
5мм 

100+ годин 48 годин 18 годин 9 годин 14 годин 

Синій або зелений світлодіод 
розміром 5мм 

100+ годин 36 годин 12 годин 6 годин 10 годин 

 
Батарея: Одна (1) літієва батарея типу CR123A, алкалайнова батарея розміру AA або літієва батарея розміру AA. Літієві елементи допускають 

роботу в екстремальних умовах температури (-40˚F до 140F) (-40˚С до 60˚С). 
Дозволи:   Відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства 
Гарантія:   Компанія Streamlight гарантує, що ліхтар Sidewinder Compact (за винятком батарей) не буде мати виробничих дефектів при 

нормальному його використанні протягом 12 місяців після покупки. Протягом гарантійного терміну, на свій власний розсуд, компанія 
Streamlight відремонтує або замінить несправну деталь або продукт. 

Характерні особливості 
Кнопка перемикання натискного типу передбачає 300000 разів її натискання Ударостійкість ліхтаря перевірялася при падінні з висоти в 3 метри та різного 

положення ліхтаря 
Поворотна кнопка запобігає випадковій зміні режиму Місця під'єднання кабелю в кришці відсіку батарей можуть витримати навантаження в 

25 фунтів (11.3398 кг) 
Перемикач натискного типу активує/деактивує вибране джерело освітлення, починаючи 
з низького рівня потужності і з поступових переходом до максимального рівня 
потужності в 4 дискретні кроки (модель Sportsman’s дозволяє обирати джерело 

освітлення, починаючи з максимального рівня потужності з поступовим переходом до 
мінімального рівня). Подвійний клік кнопки натискного типу активує функцію 
стробоскопу з максимальною потужністю обраного джерела освітлення. 

Тактильні індикатори полярності батареї для її заміни в  темряві. Вбудований 
запобіжник неправильної полярності батареї захищає ліхтар від пошкодження Ступінь 
захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метру протягом  30 хвилин. Отвори 

герметизовані о-подібними ущільнювальними кільцями та прокладками. Відповідає 
стандартам MIL-STD-810F, Method 512.4. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ деталі 

Модель Miltary      Високопотужний світлодіодний ліхтар з декількома джерелами освітлення. Кожен світлодіод передбачає 4 

рівня потужності: Низький, середній, середньо-високий, високий, плюс режим стробоскопу. 

Sidewinder Compact II Military: Кожен світлодіод передбачає 4 рівня потужності: Низький, 

середній, середньо-високий, високий, плюс режим стробоскопу. Включає батарею типу 

CR123A і кріплення до шолома. Запакований в коробці. 

 
080926-14510-8 

 
14510 

Sidewinder Compact II Military: Кожен світлодіод передбачає 4 рівня потужності: Низький, 
середній, середньо-високий, високий, плюс режим стробоскопу. Включає батарею типу  
CR123A, кріплення до шолома і гумовий ремінь для кріплення ліхтаря на голову. Фіксатор 

 
080926-14512-2 

 
14512 

Sidewinder Compact II Military: Кожен світлодіод передбачає 4 рівня потужності: Низький, 

середній, середньо-високий, високий, плюс режим стробоскопу. Включає батарею типу  

CR123A, кріплення до шолома і гумовий ремінь для кріплення ліхтаря на голову. 

Запакований в коробці. 

 

080926-14514-6 

 

14514 

Кріплення до шолома Sidewinder                Коричневий колір Coyote 080926-14055-4 14055 

Кріплення до шолома Sidewinder              Зелений колір 080926-14056-1 14056 

Світлова насадка                                                                           Світиться в темряві 080926-14902-1 14902 

Перехідник кріплення до планки типу 1913 (для шоломів) Коричневий колір Coyote 080926-14057-8 14057 

Перехідник кріплення до планки типу 1913 (для шоломів) Зелений колір 080926-14058-5 14055 

Ремінь для кріплення ліхтаря Sidewinder Compact на голові     Коричневий колір Coyote 080926-14059-2 14059 

Літієві батареї (2), упаковка 080926-85175-7 85175 

Літієві батареї (12), упаковка 080926-85177-1 85177 

Літієві батареї (400), упаковка 080926-85179-5 85179 

Літієві батареї (6), упаковка 080926-85180-1 85180 
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