
Led svietidlo Ultrafire Sk68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED svietidlo Ultrafire Sk68 je LED svietidlo, ktoré smelo 

môžeme označiť ako najsilnejšie zoomovacie svietidlo na 

akumulátor AA/14500.  Použitá je Cree XML s výkonom 900 

lumenov a dosahom svetla až 200m. 

Výnimočnosť svietidla Ultrafire SK68 spočíva v tom, že je fokusovateľné a má 

veľmi malé rozmery. Svietidlo sa vyznačuje jednoduchším fokusovaním (Zoom 

optikou), pomocou jedného prsta behom sekundy (ako u svietidiel značky Led 

Lenser) zmeníte rozptyl svetelného lúča. Svietidlo má v hlave asférickú šošovku. 

Posúvaním hlavy možno svetelný kužeľ zúžiť na malý štvorec a tým dosiahnuť 

vynikajúci ďaleký dosvit, alebo svetelný kužeľ rozšíriť do veľmi širokého, 

rovnomerne osvetleného kruhu bez ohniska, ktorý je vhodný na osvetlenie 

širokého priestoru do blízka.  

 

Svietidlo má za hlavou reflektora výrazné rebrové chladenie, pre dostatočný 

odvod tepla. Na tele svietidla je aj závesný klip, pomocou ktorého si svietidlo 

môžete zavesiť na vrecko nohavíc, vrecko košele. Je vodovzdorné, odolné voči 

pádu z výšky 1 metra, použiteľné aj ako sviečka na stole. Záruka na svietidlo je 2 

roky. Maximálny výkon je 900 lumenov - tomu sa hovorí pocket rocket, malé 

svetelné delo. Svietidlo má tri stupne  svietivosti, pričom prvý stupeň je veľmi 

žiadaný tzv. moon mode - teda režim minimálnej intenzity.   

 



Parametre: 

Použitá LED:    Cree XML2 U2 LED 

Životnosť LED:    80000h 

Maximálny výstup LED:  900 lumenov 

Dosah svetla:    200 metrov 

Vhodné akumulátory / batérie:  1x AA 1,2/ 1,5V akumulátor/ batéria, 14500 3,7V akumulátor 

Počet režimov:    3 Režimy - moon-slabý-stredný-silný 

Pamäť režimov:   nie 

Povrch reflektora:   plastová šošovka 

Materiál:   zo zliatin odolného leteckého hliníka Premium Type III hard-

eloxovaný anti-abrazívny povrch   

Farba tela (povrchu) svietidla:  čierna  

Focusovateľná optika 

ZOOM optika  svietidlo ma možnosť nastavenia šírky svetelného lúča vďaka 

posuvnej zoom optike 

Maximálna výdrž svietenia:  4hod. (max. výkon)  

Maximálna výdrž svietenia:  100hod. (min. výkon)   

Odolnosť voči nárazu:   z výšky 1m 

Vode odolnosť:    podľa štandardu IPX-4 

Doba svietenia:   4hod. (900m-100% výkon), 1hod. (500lm-50% výkon) slabý 70 

lumenov 48 hod 

Rozmery:    celková dĺžka: 9,5cm, priemer tela: 2,5cm 

Váha:     54g (bez akumulátora/batérie)  

 

  

 

 

Obsah balenia: 

 svietidlo Ultrafire Sk68 

 kovový klip za opasok 

 obsahuje akumulátor / batériu 


