LED svítilna NITECORE P15, CREE XP-G2 (R5), 430 lm - dosvit 278 m
P15 je nová taktická LED svítilna, která jako zdroj světla používá LED CREE XP-G2 (R5) s výkonem max.
430 lm. Díky použité elektronice je svítilna uzpůsobena na akumulátory 18650, RCR123A i lithiové
baterie CR123A . Bočním spínačem můžete volit režimy výkon: vysoký, střední, nízký, velmi nízký,
stroboskop, SOS, světelné záblesky (maják). Hluboká precisní parabola vytváří úzký světelný paprsek s
dosvitem 278 m. Jako další technické přednosti svítilny P15 jsou: tělo vyrobené z pevného leteckého
hliníku s povrchovou úpravou tvrdý elox HA III Military, paměť navoleného světelného výkonu,
ochrana proti nesprávnému vložení baterie, boční spínač poskytující pohodlné a jednoduché ovládání
(patentováno), oboustranný nerezový klip a odolnost svítilny vůči vodě a nárazu.
Vlastnosti
• Premiová LED Cree XP-G2 (R5)
• Maximální světelný výkon 430 lumenů
• Precisní optika zajišťuje extrémní světelný výkon
• Špičková intenzita světelného paprsku 19321cd cd a dosvit až 278 metrů
• Vysoká účinnost napájecí a řídící elektroniky poskytuje až 520 hodin svitu
• Boční spínač poskytuje pohodlné a jednoduché ovládání jednou rukou a snadný přístup ke všem
režimům (patentováno)
• Boční přepínač vybaven napájení displeje kontrolka Zbývající kapacita baterie (patentováno)
• Integrovaný indikátor napájení zobrazuje zbývající energii baterie
• Indikátor výkonu sekundárně ukazuje napětí baterie s přesností 0,1V
• Paměťová funkce ukládá poslední nastavenou úroveň výkonu
• Absorční pružné uložení aku zajišťuje odolnost proti vibracím a ochranu aku proti přepólování
(patentováno)
• Nerezový pojistný kroužek chrání klíčové komponenty před poškozením
• Tvrzené ultra čisté minerální sklíčko s antireflexní vrstvou
• Tělo vyrobeno z letecké vysoce kvalitní hliníkové slitiny s úpravou elox dle normy HAIII military
• Vodotěsnost dle IPX-8 (odolnost ponoření - dva metry)
• Odolné proti nárazu z výšky do 1,5 m
• Oboustranný nerezový klip pokovený titanem
• Možnost postavení svítilny na patní koncovku se spínačem

Světelné režimy
Světelný výkon / doba svitu: (18650, CR123A)
Vysoký: 430 lumenů / 2 hod 15min, 1 hod 45min
Střední: 150 lumenů / 8 hod 15min, 6 hod 30min
Nízký: 35 lumenů / 37 hod, 31 hod
Velmi nízký: 1 lumen / 520 hod, 310 hod

Rozměry
Délka: 151 mm
Průměr hlavy svítilny: 40mm
Průměr těla: 25,4mm
Hmotnost: 132grams (bez baterií)

Naše doporučená cena pro koncového zákazníka je 1647,-Kč

