LED svietidlo Ultratac K18
LED svietidlo Ultratac K18 je výnimočné led svietidlo, ktoré
smelo môžeme označiť ako najsilnejšie svietidlo na akumulátor
aaa / lion 10440.Použitá je LED dióda Cree XPG2 S2 ledky s
výkonom 360 lumenov a dosahom svetla až 100m.

Svietidlo má LED diódu zasadenú v medenom plošnom spoji - 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 až 360 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 a strobo režim. Má takisto ochranu pri opačnom vložení batérie.
Svietidlo má vypínač za hlavou svietidla - ovláda sa palcom! Strobo spustíme
dvojitým rýchlym klikom.

Parametre:
Použitá LED:

1x Cree XPG2 LED

Životnosť LED:

50000h

Maximálny výstup LED:

360 lumenov pri lion 10440

Dosah svetla:

100 metrov

Vhodné akumulátory/batérie:

1x Nimh aaa / 1x Li-on 10440

Počet režimov:

štyri režimy – moon-slabý-silný-strobo

Pamäť režimov:

Áno. Módy meníme namačkávaním spínača pri zapnutom režime.
Ovládanie-palcom

Povrch reflektora:

Orange peel

Materiál:

Zo zliatin odolného leteckého hliníka Premium Type III hardeloxovaný anti-abrazívny povrch a meď

Farba tela (povrchu) svietidla:

Čierna

Odolnosť voči nárazu:

z výšky 1m

Vode odolnosť:

podľa štandardu IPX-8

Doba svietenia - Nimh aaa:

110 lumenov - 1 hodina, 25 lumenov - 2,5 hod., 3 lumeny - 45 hod.

Doba svietenia - Li-on:

360 lumenov - 20 minút, 80 lumenov - 1,5 hod., 5 lumenov - 15 hod.

Rozmery:

celková dĺžka: 75mm, priemer tela: 14 mm

Váha:

80g (bez akumulátora / batérie)

Obsah balenia:


svietidlo Ultratac K18



kovový klip za opasok



balenie obsahuje akumulátor 10440

