HI-MAX POLSKA
H5 BLACK zestaw HI-MAX, 1100lm
https://hi-max.pl/produkt/h5-black-zestaw-hi-max-1100lm
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Producent

HI-MAX

Cena

300.00 zł

Cena netto

243.90 zł

H5 – Kompaktowy backup o różnych kolorach obudowy (czarna, czerwona, niebieska i
różowa) z podświetlanym włącznikiem przyciskowym i o trzech poziomach mocy
świecenia (1100lm/500lm/250lm) oraz wyposażony w 3 dodatkowe funkcje świecenia:
błysk co 1 sekundę, S.O.S oraz stroboskop.
Optyka:
1 szt. LED CREE XP-L HI, 1100Lm, 6500K, 7°, około 100 minut, odbłyśnik OP.
Korpus:
H5 jest małą, szczupłą i zgrabną latarką. Świetnie nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jej
długość, to zaledwie 14,2 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 181g (pod wodą 110 g).
Powłoka H5 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zadrapania i
ścieranie. Tylna i przednia część latarki została poddana moletowaniu, które ułatwia odkręcenie
latarki mokrą dłonią.
UWAGA! H5 została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura jej korpusu
niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.
Obsługa:
Do ustawiania mocy światła oraz dodatkowych funkcji świecenia służy włącznik przyciskowy
wyposażony w różnokolorowe podświetlenie, jako wskaźnik naładowania akumulatora.
Włączanie:
Szybko naciśnij i puść przycisk, wtedy przycisk się podświetli i latarka zacznie świecić 100% mocy
światła.
Wyłączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
Sterowanie jasnością światła:
Gdy H5 jest włączona, możesz przełączać się po 3 poziomach jasności światła, szybko naciskając
przycisk:
100% → 50% → 25%
↑-----------------------↓

Dodatkowe funkcje świecenia:
Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk. Wtedy przycisk się
podświetli i włączą się dodatkowe funkcje świecenia:

błyski co 1 sekundę → SOS → szybkie błyski (stroboskop).

Poziomy jasności a czas pracy latarki:
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- 100% około 100 min
- 50% około 190 min
- 25% około 300 min

Kolory podświetlenia przycisku, jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:
100% – 80% - kolor niebieski
80% - 30% - kolor zielony
30% - 5% - kolor czerwony
< 5% - kolor czerwony, mrugający.

Wyposażenie:
- latarka H5
- podwójna ładowarka dla akumulatorów 18650 (czas ładowania około 8h)
- akumulatorek HI-MAX 18650, 2600 mAh, PCB
- smycz na rękę
- zapasowe o-ringi

OSTRZEGAMY! Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami
zdrowotnymi. W latarce wykorzystano światło stroboskopowe. Niektóre osoby mogą doświadczać
napadów padaczkowych, jeśli są narażone na pewne częstotliwości światła lub migoczące światło czy
dane wzorce światła. Skonsultuj się z lekarzem czy aby nie dotyczy to Ciebie!
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