HI-MAX POLSKA
SLIM H01 HI-MAX, 3500lm (sama latarka)
http://hi-max.pl/produkt/slim-h01-hi-max-3500lm-sama-latarka

Producent

HI-MAX

Cena

1230.00 zł

Cena netto

1000.00 zł

Bardzo Nam zależy aby latarki, które Wam oferujemy stawały się coraz doskonalsze i były coraz
bardziej dopasowane do preferencji europejskich nurków.
I dlatego, uważnie słuchamy opinii użytkowników na temat ich wad i zalet. Ponadto, każda z naszych
latarek, zanim trafi do sprzedaży, przechodzi kilkumiesięczną serie testów realizowaną przez
doświadczonych nurków w Polsce oraz na terenie UE, którzy mają decydujący wpływ w kwestii zmian
dotyczących ich modernizacji.
Jednym słowem - To nie my wiemy lepiej :)

Latarka SLIM H01 jest zmodernizowaną wersją latarki H01 Dzielona. Zmiany jakie się pojawiły w
wyniku Waszych porad to:
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- latarka SLIM H01 dostała obrotowy włącznik w głowicy (zamiast przyciskowego na kanistrze) o 3
poziomach mocy ~ 3500lm/130 min, 2000lm/185 min, 1300lm/260min.
- uchwyt Goodmana z otworami ¼″ do montażu kamery GoPro oraz możliwość mocowania głowicy
centralnie, maksymalnie po prawej i maksymalnie po lewej.
- mocowanie głowicy z uchwytem Goodmana trzema (kształt trójkąta) zamiast dwoma (w linii)
śrubami. Ma to wyeliminować chybotanie się głowicy na Goodmanie.
- wszystkie śruby montażowe zamiast śrubokrętem gwiazdkowym skręcamy teraz imbusem (w
zestawie)
- otwory na karabińczyk po obu stronach Goodmana oraz zaokrąglone szczyty uchwytu
zapobiegające ewentualnemu uszkodzeniu suchego skafandra.
- wydłużony czas świecenia na pełnej mocy do 130 min (H01 Dzielona-110 min), potem wyraźne 30
min przygasania (czas osiągany pod warunkiem użycia akumulatorków HI-MAX 26650, 4000mAh,
PCB)
- dekielek do kanistra powodujący, że możemy SLIM H01 transportować jako dwa elementy: głowica
z kablem oraz kanister z akumulatorkami.
- pogrubione ożyłowanie kabla z 0,75mm do 1,00mm o długości 1,5m.

SLIM H01 jest bardzo mocną, lekką i poręczną latarką kanistrową wyposażoną w uchwyt Goodmana z
możliwością montażu kamerki GoPro oraz (w niedługiej przyszłości) 2 latarek video na
dedykowanych do tego Goodmana ramionach (opcja nad którą prace wdrożeniowe właśnie trwają).
Chodzi nam o to, aby nurek w jednym ręku mógł dysponować dwoma światłami video, kamerką
GoPro oraz światłem głównym w postaci SLIM H01 (które może być szybko wyłączane podczas
filmowania)
Niewątpliwymi zaletami tej latarki jest duża moc wytwarzanej wiązki światła (3500lm) oraz jej
niewielki ciężar (0,65kg bez akumulatorów), uzyskany poprzez zastosowanie smukłego i opływowego
zasobnika, co ma znaczenie podczas transportu lotniczego, ale ma także wpływ na komfort podczas
samego nurkowania.
Zasobnik jest tak zaprojektowany, aby mieścić 3 sztuki akumulatorków 26650.
Do dyspozycji nurka są trzy tryby mocy wiązki światła:
1. 3500lm ~ 130 minut
2. 2000lm ~ 185 minut
3. 1300lm ~ 260 minut
Możliwość zastosowania 3 osobnych (a nie w pakiecie) akumulatorków daje zaś możliwość w razie
ewentualnej awarii któregokolwiek z nich na łatwą, szybką a przede wszystkim, na tanią wymianę
uszkodzonego akumulatorka.
Ponadto, można też zaopatrzyć się w dodatkowy zestaw akumulatorków (około 200zł) i wymieniać je
pomiędzy nurkowaniami, uzyskując w ten sposób ponad 4 godziny świecenia.
Paczka z HI-MAX SLIM H01 zawiera;
1 szt. latarka SLIM H01, 3500 lumen.
1 szt. uchwyt “Goodman” z otworami ¼″ do montażu kamery GoPro.
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1 szt, zestaw śrub montażowych oraz klucz imbusowy do ich skręcenia.
1 szt. zapasowe o-ringi
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