HI-MAX POLSKA
V11 zestaw HI-MAX foto/video 2400lm
https://hi-max.pl/produkt/hi-max-v11-latarka-fotovideo-2400lm
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Producent

HI-MAX

Cena

1350.00 zł

Cena netto

1097.56 zł

HI-MAX V11 - Multi funkcjonalna i naprawdę wyjątkowo mała latarka foto/video.
V11 jest niesamowicie małą (12,3 cm długości) i lekką (395g wraz z akumulatorem)) latarką
foto/video.
V11 oprócz funkcji foto/video wyposażona została w opcję używania jej jako zwykłej latarki oraz
latarki na światło czerwone.
Moc, wszechstronność, kompaktowe wymiary, staranna jakość wykonania oraz wyjątkowo atrakcyjny
design czynią z niej latarkę szczególnie godną polecenia dla pasjonatów podwodnego filmowania.

Funkcje
- funkcja foto/video - 140° z trzema trybami mocy 2400/1200/600lm
- funkcja spot (zwykła latarka) - 12° (800lm}
- funkcja światło czerwone - 140° z trzema trybami mocy 350/170/80lm

Funkcja Foto/Video
Jest podstawową funkcją V11 i dlatego wyposażona jest ona w cztery diody XM-L2 U2 o mocy 2400lm
i kącie świecenia 140°. Czas pracy w pozycji maksimum wynosi 80 minut. Przełączanie trybów mocy
2400/1200/600lm odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie włącznika indykacyjnego.

Funkcja Spot ( zwykła latarka)
Jest funkcją dodatkową realizowaną z centralnie umieszczonej diody diody XM-L2 U2 o mocy 800lm.i
kącie świecenia 12°. Czas pracy wynosi 200 minut. Przełączenie latarki na tą funkcję odbywa się
poprzez dłuższe przyciśnięcie włącznika indykacyjnego.

Funkcja Światło czerwone
Jest funkcją dodatkową realizowaną ze skrajnie w poziomie położonych 2 diod XP-E N3 o
maksymalnej mocy 350lm i kącie świecenia 140°. Czas pracy w pozycji maksimum wynosi 350
minut. Przełączenie latarki na tą funkcję odbywa się poprzez dłuższe przyciśnięcie włącznika a
przełączanie trybów mocy 350/170/80lm odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie włącznika
indykacyjnego.
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O-ring fluorescencyjny

Na głowicy V11 został umieszczony o-ring fluorescencyjny.

Montaż
V11 jest wyposażona standardowo w miękki uchwyt Goodman oraz złącze YS.

Ładowarka i akumulator
W zestawie z V11 dołączony jest akumulator 32650 o pojemności 6500mAh oraz ładowarka do
akumulatora 32650 oraz do akumulatorków 26650/18650.
Uwaga! - ze względu na występowanie różnych standardów rozmiarów akumulatorów 32650,
podajemy wymiary akumulatora dołączonego do zestawu V11 (wysokość 670mm, grubość 320mm)

W skład zestawy wchodzą:
1 szt. latarka V11
1 szt. akumulator 32650 o mocy 6500mAh
1 szt. ładowarka do akumulatora 32650
1 szt. kabel do ładowarki
1 szt. miękki Goodman
1 szt. złącze montażowe YS
1 szt. smycz na rękę
1 szt. zapasowe o ringi
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