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USB-558XL to latarka taktyczna wykorzystująca technologię Xtreme Lumens ™. Wyposażona 

w diody CREE® osiągające moc nawet 900 lm, daje zasięg nawet 215 metrów działając przez 

2 h. Wygodny przełącznik umożliwia sprawne posługiwanie się trybem chwilowym bądź 

ciągłym światła. Ponadto, latarka posiada 3 poziomy jasności – niski, średni, wysoki oraz 

dodatkowo tryb stroboskopowy. Obudowa jest wodoodporna, wykonana z wypełnionego 

włóknem szklanym polimeru nylonowego. USB-558XL posiada dyskretnie zapinany kołnierz, 

który otwiera się, aby umożliwić naładowania akumulatorów za pomocą kabla USB. 

Wbudowany wskaźnik ładowania zmienia kolor z czerwonego na zielony po pełnym 

naładowaniu. Zasilanie pochodzi z akumulatorków litowo-jonowych, dodatkowo istnieje 

również możliwość uruchomienia latarki dwiema bateriami CR-123 (baterie nie są dołączone) 

– dzięki nośnikowi baterii CR-123 (w zestawie). 

 

OPIS PRODUKTU: 

• Technologia Xtreme Lumens ™ 

• Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h, 

• 3 poziomy jasności światła: niski, średni, wysoki oraz światło stroboskopowe, 

• 2 tryby świecenia: chwilowy i ciągły, 

• Ostra skoncentrowana wiązka światła, 

• Obudowa wykonana z aluminium 6061-T6 z wykończeniem anodyzowanym typu III, 

• Obudowa wodoodporna IP-X7, a także odporna na upadek do 2 m, ciepło oraz działanie 

środków chemicznych, 

• Spełnia wymagania dla norm NFPA-1971-8.6 (2013), 

• Zasilana przez kabel USB i akumulator litowo-jonowy (w zestawie), 

• Można również uruchomić na 2 bateriach CR123 (brak w zestawie), 

• Schowane gniazdo do ładowania, 

• Serializowana, w celu ułatwienia identyfikacji, 

• Dożywotnia gwarancja1. 

 
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, 



 

DANE TECHNICZNE: 

Wymiary:  

o Długość – 150 mm,   

o Średnica uchwytu  – 25  mm,  

o Średnica głowicy  – 30 mm 

• Masa z akumulatorem: 162 g 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka taktyczna USB-558XL, kabel USB i akumulator litowo-

jonowy 

 

 

KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ NA TEMAT MODELU USB-558XL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=v44Fxb5zsn4

