
NIGHTSTICK FDL 300 R-K01
to kompaktowa bateryjna latarka nahełmowa LED wraz z  metalowym uchwytem. 

Źródłem światła jest dioda CREE® LED, która zapewnia światło o mocy 180 lumenów  

i zasięgu do 190 m. Duży włącznik zlokalizowany na końcu latarki pozwala na jej wygodną 

obsługę, nawet w rękawicach. Energię zapewniają tylko 2 baterie typu CR 123, dzięki 

czemu latarka ma kompaktowe wymiary i niewielką masę (tylko 124 gramy!), jej opty-

malny czas pracy wynosi do 3 h. 

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo 

wytrzymała (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto bardzo 

wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką 

odporną na zarysowania. 

Dołączony do zestawu zintegrowany uchwyt pozwala na montaż do każdego hełmu/

kasku wyposażonego w rant o grubości do 8 mm.

OPIS PRODUKTU:

• Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h

• Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu



• Wodo- i pyłoszczelność IP 67

• Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działanie środków chemicznych

• Zasilanie - 2 baterie typu CR 123

• Dożywotnia gwarancja producenta1

• Obrotowy uchwyt wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium – regulacja do 140º

DANE TECHNICZNE:

• Moc światła: 180 lumenów

• Czasy pracy: 3 h

• Zasięg światła skupionego: 190 m

• Wymiary latarki

• Długość – 140 mm

• Średnica obudowy – 26 mm, 

• Średnica soczewki - 32 mm

• MASA wraz z bateriami: 124 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka, uchwyt, 2 x CR123, klucz

1 Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje:  

diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy  

elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu.  

Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez  

wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.


