
11

Blue Light On 
Battery Case

Niebieskie 
światło na 
zasobniku 

Green Light On 
Battery Case

Zielone
światło na 
zasobniku 

Red Light On 
Battery Case

Czerwone 
światło na 
zasobniku 

Focused White Light
Skupione światło białe

Diffused White Light
Rozproszone światło białe

Warm White Light
Ciepłe światło białe

Double lens battery headlamp with spot and flood beam plus diodes
Bateryjna latarka czołowa ze światłem skupionym i rozproszonym

500 + 70
 LUMENS     LUMENS 

2 × Cree® XP-G2 + 4 × 5mm Nichia® LED  
500 + 70 lm / 4 × AA / 6 h
8 800 cd

Phantom
AHL0016

Cree Spot Cree Flood

  100% 6  h 6 h
  10% 40 h 40 h 

Cree Spot + Cree Flood

  100% 4 h

Nichia Diodes

  100% 30 h

 86 × 39 × 47
 80 × 56 × 42

 255  g

ANSI Compliant

Cree 
Spot Beam

Cree 
Flood Beam

Warm White
Nichia Diodes

140°

Cree 
Spot Beam

Cree 
Flood Beam

140°

Adjustable Head

Automatic Energy Saving Mode

191m

PL
W jednej obudowie profesjonalnej latarki Phantom umieściliśmy soczewki 
światła rozproszonego i skupionego o sile 500 lumenów oraz cztery diody Nichia 
o ciepłej barwie. Diody umieszczone na zasobniku bateryjnym poprawią Twoje 
bezpieczeństwo i zapewnią widoczność w grupie, do dyspozycji masz trzy kolory 
światła: czerwone, zielone i niebieskie. Latarka posiada system płynnej regulacji 
światła – ADS, zapamiętywanie ostatniego trybu oraz system kontroli napięcia, 
który przełączając się na niższy tryb pracy oszczędzi słabnące baterie i da Ci czas 
na ich wymianę. Wodoodporny, niewrażliwy na wstrząsy, zapewniający nawet 
40 h świecenia Phantom jest niezbędny wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
niezawodność. 

EN
With three dedicated light sources, a vast combination of operation modes and 
output, the powerful 500 lm Phantom puts performance in your pack.  2 sepa-
rate lenses deliver spot or flood light and work independently, or together, 
empowering you to customize the output. Along with the dual Cree LEDS, we’ve 
outfitted the Phantom with four Nichia diodes for an antireflective, warm glow 
light that is perfect for reading in your tent or conversing around the fire without 
blinding your fellow campers. Our propriety “Advanced Dimming System” (ADS) 
for smooth brightness control, gives an infinite adjustment of the light to meet 
every individual lighting requirement.

Last Setting Memory


