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Latarka EDC Armytek Prime C2 Pro
v4 warm
Cena

360,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Nowy Prime C2 Pro v4 to turystyczna latarka EDC dla prawdziwych pasjonatów i ludzi potrzebujących prostej,
mocnej, niezawodnej i dzielnej latarki ręcznej . W porównaniu do poprzedniej wersji posiada:
powiększony i ulepszony włącznik
nową optykę TIR
oryginalny design
2230lm w niewielkiej ręcznej latarce
szybszą ładowarkę
Posiada 12 programów. Umożliwia świecenia z maksymalną mocą 2400 lumenów na wyjściu z reflektora. Jest
odporna na wodę (10m) oraz na uderzenie z wysokości 10m. Ponadto posiada silny magnes dzięki któremu
przyda się także w pracach warsztatowych i na biwaku. W komplecie latarki znajduje się wysokiej jakości
akumulator Li-Ion oraz ładowarka.

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI
Dioda LED - Cree XHP50.2
Temperatura światła - 5500 K - światło białe
Maksymalny strumień świetlny - 2230 lm
Zasięg - 121 m
Ilość programów - 12
Zasilanie z ładowarką w komplecie
Czas pracy:
Turbo3 - 2230 lm - 2h 48m - 570 lm po 30 sekundach
Turbo2 - 1590 lm - 2h 48m - 570 lm po 90 sekundach
Turbo1 - 760 lm - 2h 44m - 570 lm po 22 minutach
Main3 - 325 lm - 5h 20m
Main2 - 150 lm - 12h 30m
Main1 - 47 lm - 40h 30m
Firefy3 - 4.5 lm - 12d
Firefly2 - 0.9 lm - 40d
Firefly1 - 0.14 lm - 200 d
Stroboskop 10Hz
Latarnia mocna 1Hz
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Latarnia słaba 1 Hz
GWARANCJA 10 lat realizowana u nas (w przypadku awarii nie musisz odsyłać latarki do producenta)

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE
Nowa ulepszona optyka TIR
Kąt strumienia - 70°
Kąt poświaty - 120°
Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny - w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora
Możliwość ustawienia przycisku w tryb sygnalizacyjny przy wyłączonej latarce - przycisk co kilka sekund będzie się
rozświetlał sygnalizując położenie latarki
Uproszczone i zaawansowane sterowanie
Specjalny program świetlika - 0,14 lumena
Specjalne programy stroboskopowe
ERGONOMIA
Magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych
Wygodna kabura molle
Mocny klips
Ładowanie przez tylną zakrętkę szybką ładowarką 1A - czas ładowania 3-4h
Wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie
Możliwość używania innych akumulatorów o rozmiarze 18650
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
Odporna na uderzenie z wysokości 10m
Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m
Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G
Pełna nazwa urządzenia: Prime C2 Pro v4 USB warm
Nazwa diody LED / temperatura światła: Cree XHP50.2/ 4000 K
Max strumień świetlny na reflektorze: 2230 lm
Zasięg: 121 m
Stabilizacja światła: PEŁNA
Optyka: TIR
Ilość programów: 12
Czas pracy w trybach:
Tryby Specjalne - Stroboskop / Latarnia: Tak
Timer: Nie
Wielokolorowy Przycisk Sygnalizacyjny: Tak
Praca przycisku w trybie taktycznym: NIE
Odporność na zalanie / uderzenie: 10m / 10m
Waga: 68 g
Długość / śred. głowicy / śred. korpusu: 117,7mm / 33mm / 20,4mm
Akumulator i ładowarka w komplecie: Tak
Zasilanie: 18650 Li-Ion z prądem min.8A
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