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Armytek Wizard C1 PRO latarka
czołowa - pro white
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Armytek Wizard C1 Pro USB to następca znanej Tiary C1 Pro.
Armytek Wizard C1 Pro profesjonalna niewielka latarka czołowa dla prawdziwych pasjonatów i ludzi
potrzebujących mocnej, niezawodnej i dzielnej czołówki. Posiada 11 programów w tym stroboskopy. Umożliwia
świecenia z maksymalną mocą 1000 lumenów. Jest odporna na wodę (10m) oraz na uderzenie z wysokości 10m.
Konstrukcja latarki umożliwia noszenie jej na głowie jak typowej czołówki a dzięki klipsowi można ją także
doczepić do plecaka lub kieszeni kurtki. Ponadto posiada silny magnes w tylnej zakrętce dzięki przyda się także
w pracach warsztatowych i na biwaku. W komplecie latarki znajduje się wysokiej jakości akumulator Li-Ion jak
również szybka ładowarka 1A. Ładowanie odbywa się przez tylną nakrętkę. Od Tiary C1 Pro wyróżnia się przede
wszystkim zastosowaniem nowszej bardziej wydajnej diody LED Samsun LH351D

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI
Dioda LED - Samsung LH351D
Temperatura światła - 5500 K - światło neutralne białe
Maksymalny strumień świetlny - 1000 lm na zewnątrz reflektora
Zasięg - 100 m
Ilość programów - 11
Zasilanie z ładowarką w komplecie
Czas pracy:
Turbo2 - 1000 lm - 55 min - 500 lm po 5 min.
Turbo1 - 440 lm - 1 h 24 min
210 lm - 3 h
100 lm - 6 h 40 min
40 lm - 16 h 30 min
7 lm - 2,5 d
2 lm - 8 d
0,11 lm - 60 d
Strobe3, Strobe2, Strobe1

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE
Optyka TIR
Kąt strumienia - 70°
Kąt poświaty - 120°
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Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny - w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora
2 rodzaje sterowania - normalne - jak w zwykłym Wizardzie i zaawansowane - jak w Wizardzie Pro
Tryby świecenia pogrupowane w 4 sekcje- Turbo - Główne - Świetliki - Specjalne
Specjalne programy świetlika - 0,11 lumena
Specjalne programy stroboskopowe - stroboskop i 2 latarnie
ERGONOMIA
Magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych
Tylna zakrętka z oczkiem do podłączenia smyczy
Wygodny pasek z pełną regulacją
Uchwyt umożliwiający szybkie wypięcie latarki z pasków nagłownych
Mocny klips ze stali nierdzewnej
Ładowanie przez tylną zakrętkę - czas ładowania od pełnego rozładowania akumulatora około 1-1,5 h
Wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie
Możliwość używania innych akumulatorów o rozmiarze 18350
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONICZNE
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
Sygnalizacja przegrzania
Sygnalizacja rozładowania akumulatora
SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Standard szczelności IP68
Zwarta obudowa bez kabli
Odporna na uderzenie z wysokości 10m
Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m
Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G
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