
TLR-4®   КОМПАКТНИЙ ТАКТИЧНИЙ ЛІХТАР З ЛАЗЕРОМ ТА МОЖЛИВІСТЮ КРІПЛЕННЯ ДО 
ПЛАНКИ 

Матеріал 

корпусу/лінза: 
Корпус: Ударостійкий конструкційний полімер  Головна частина ліхтаря: Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим 

покриттям. Жаростійка скляна лінза Borofloat 
Розміри: Довжина: 2,73 дюйма (6,93 сантиметра); Ширина: 1,20 дюйма (3,05 см); Висота: 1,99 дюйма (5,05 см)  

Вага:   2,81 унції (79,7 грам) з батареєю 
Джерело світла: Технологія C4 LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. 
Потужність світлового 

променя:   
максимальна інтенсивність променю 5300 кандел; 125 люмен; Текстурований параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною 

периферійною освітленістю; Блок електронного управління з оптимальними характеристиками забезпечує регульовану інтенсивність; Лазер забезпечує 

можливість прицілювання на далеких відстанях 
Перемикач: Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення  зручний для користування як правою, так і лівою рукою. Трьохпозиційний перемикач 

вибору режиму для вибору лише лазера, лише світлодіодного світла, одночасного вибору обох джерел 
Час роботи: лише світлодіод або світлодіод та лазер: стабілізований час роботи - 1,5 години до 10% рівня потужності. Режим лише лазера: 11 годин стабілізованої 

потужності.  
Батарея:   Одна 3В літієва батарея типу CR2 (входить до комплекту) 
Характерні 

особливості: 
• Надлегкий та компактний 

• Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення  зручний для користування як правою, так і лівою рукою 

• Модуль швидкого кріплення та фіксації надає можливість кріпити/знімати ліхтар однією рукою та уникати контакту з дульним зрізом стволу. 

Безпечно підходить до широкого асортименту зброї з використанням запропонованого набору кріплень. 

• Гвинти механізму горизонтальної наводки та установки прицілу вмонтовані у мідні втулки для збільшення строку їх служби і надійного збереження 
вивіреного положення нульової лінії прицілювання лазера 

• Діапазон робочих температур: -20°F (40°С) до +120°F (76°С) 

• Ступінь захисту IPX4; водостійкий. 

• 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 
Експортний контроль ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ: Експорт цього продукту підлягає юрисдикції Міністерства торгівлі США відповідно до адміністративних експортних правил 

("EAR"). Експортний продаж, передача чи відправлення даного продукту прямо заборонено законом США і підлягає експертним обмеженням, а також 

вимагає отримання ліцензій на експорт та супровідної документації та дозволів, відсутність яких може призвести до накладання штрафів та покарань. 

Крім того, використання не за призначенням, перепродаж, реекспорт або передача даного продукту суперечить закону США і забороняється без 

попередньої письмової згоди Міністерства торгівлі США. Дотримання будь-яких та усіх норм експортного контролю є виключною відповідальністю 

дистриб'ютора. 
Найменування UPC 

(універсальний 
товарний код) 

№ 
деталі 

До комплекту ліхтаря TLR-4 входять кріплення до планки для забезпечення можливості його використання з широким 
асортиментом зброї. Літієва батарея. Запакований в коробці. 

080926-69240-4 69240 

Перехідник TLR-4, H&K USP Compact 080926-69241-1 69241 

Перехідник TLR-4, H&K USP Full 080926-69242-8 69242 

Комплект кріплень для ліхтарів TLR-3/TLR-4 включає кріплення до планки типу Glock, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW та 
Beretta 90two 

080926-69176-6 69176 

Літієві батареї типу CR2 - 2 упаковки 080926-69223-7 69223 

Повнорозмірний перехідник H&K USP 080926-69085-1 69085 

Компактний перехідник H&K USP 080926-69091-2 69091 

Планка 12 ga. Mag 080926-69901-4 69901 

Планка M-16/AR-15 080926-69902-1 69902 

Планка REM 870 080926-69906-9 69906 

Розроблено та зібрано в США 

 



Кріплення ліхтарів *TLR-3/TLR-4 для їх використання з широким асортиментом 
зброї 

 

 
BERETTA 

- 90two КРІПЛЕНННЯ типу “B” 

- VERTEC КРІПЛЕНННЯ типу “B” 

- PX4 STORM SUBCOMPACT 
КРІПЛЕНННЯ типу “A” (хитке) 

- PX4 STORM SUBCOMPACT 
КРІПЛЕНННЯ типу “D” (підходить 
лише для Gunsmith) 

- Перехідник 92/96 TICK ADAPTER 
КРІПЛЕНННЯ типу “E” 

 
 

GLOCK 

- Усі КРІПЛЕНННЯ типу “C” 
 
 

KEL-TEC 

- PF-9 КРІПЛЕНННЯ типу “D” 
 
 

KIMBER 

- TLE/RL II КРІПЛЕНННЯ типу “E” 
 
 

RUGER 

- SR-9 КРІПЛЕНННЯ типу “C” 
 
 

SIG SAUER 

- GSR КРІПЛЕНННЯ типу “E” 

- СЕРІЯ P200 (220, 2022, і т.д.) 
КРІПЛЕНННЯ типу “E” 

SMITH & WESSON 

- TSW (з планкою на заклепках) КРІПЛЕНННЯ типу “C” 

- 99 КРІПЛЕНННЯ типу “C” 

- M&P (усі розміри) КРІПЛЕНННЯ типу “E” 
 
 
SPRINGFIELD 

- XD (суб-компактний) КРІПЛЕНННЯ типу “A” 

- SPRINGFIELD XD КРІПЛЕНННЯ типу “A” 
(повнорозмірна рамка з двома пазами) 

- XD  КРІПЛЕНННЯ типу “C” 
(повнорозмірна рамка з одним блокуючим пазом) 

- 1911 OPERATOR КРІПЛЕНННЯ типу “E” 
 
 
TAURUS 

- PT609 PRO КРІПЛЕНННЯ типу “A” 
 
 
WALTHER 

- PPS КРІПЛЕНННЯ типу “A” 

- P22 КРІПЛЕНННЯ типу “F” 
 
 
ПЛАНКА 1913 PICATINNY 

- Усі КРІПЛЕНННЯ типу “E” 

В даному переліку представлені лише пістолети перевірені компанією Streamlight. 

Ліхтарі TLR-3/TLR-4 підійдуть для більшості інших пістолетів з планками типу Glock або Picatinny. 
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