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Latarka CRKT Williams Personal Defense Flashlight

Kategoria:

Nr katalogowy: F1000
Producent: CRKT
Cena: 269.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Taktyczna latarka Williams Personal Defense firmy CRKT. Seria latarek CRKT, zaprojektowana przez Jamesa Williamsa,
zapewnia mocne światło wyjściowe LED idealne do użytku na zewnątrz, bezpieczeństwa osobistego, samoobrony,
codziennego noszenia i zastosowań taktycznych. Latarka wykonana z wytrzymałego aluminium z odłączanym klipsem.
Zasilana jedną baterią typu AA. Wykończenie anodowane na czarno. Kilka trybów świecenia + funkcja SOS

Seria latarek CRKT, zaprojektowana przez Jamesa Williamsa, zapewnia mocne światło wyjściowe LED idealne do użytku
na zewnątrz, bezpieczeństwa osobistego, samoobrony, codziennego noszenia i zastosowań taktycznych. Korpusy z
twardego, czarnego, anodowanego aluminium są bardzo wytrzymałe.
Latarki zapewniają maksymalną moc wyjściową i jasność oślepiającego światła. Zaleca się ostrożność podczas korzystania
ze świateł(nie świeć bezpośrednio w oczy, chyba że w sytuacji zagrożenia).
Gumowy włącznik na tyle latarki steruje wieloma trybami oświetlenia.

Tryby latarki Personal Defense:

Funkcje trybu wysokiego 100 lumenów - ok. 50 minut czasu pracy.:
1. Chwilowo włączone - lekko naciśnij przycisk włączania / wyłączania kciukiem lub palcem wskazującym, aby tymczasowo
włączyć światło. Zwolnij, a światło zgaśnie.
2. W pełni włączone - Wciśnij przycisk on-off, aż kliknie, aby w pełni aktywować światło. Kliknij, aby wyłączyć.
3. Włączenie stroboskopu - Naciśnij dwukrotnie przycisk włączania / wyłączania, aby aktywować stroboskop. Całkowicie
kliknij ostatnie naciśnięcie, aby zablokować tryb ciągłego oślepiającego strobowania. Kliknij, aby wyłączyć.

Funkcje trybu niskiego:

Pierwsze kliknięcie włącza słabe światło o wartości 3 lumenów z 65 godzinami czasu pracy.
Drugie kliknięcie wyłącza światło.
Trzecie kliknięcie włącza światło o średniej wartości 10 lumenow z czasem pracy 9 godzin.
Czwarte kliknięcie wyłącza światło.
Piąte kliknięcie włącza światło o maksymalnej wartości 50 lumenów z 1,5 godzinnym czasem pracy.
Szóste kliknięcie wyłącza światło.
Siódme kliknięcie tryb S.O.S. z 50 lumenami i 5 godzinnnym czasem pracy.
Ósme kliknięcie wyłącza światło.
Po wyłączeniu latarki na 2 sekundy, resetuje się ona do pierwotnych ustawień.

* Czasy pracy mogą się różnić w zależności od rodzaju baterii i panujących warunków.

Parametry produktu:
• Długość: 10,8 cm
• Waga: 82 g
• Jasność: 100 lumenów
• Bateria: 1x AA

Film: https://www.youtube.com/watch?v=1CSntyoWtKs
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