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Warlock to pancerna ładowalna lampa kempingowa. Obudowa z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego jest dodatkowo gumowana na krawędziach, dzięki czemu 
wytrzyma upadek nawet z 1,5m. Lampa zaskakuje nie tylko wytrzymałością, ale i 
mocą. Pod pokrywą mieszczą się dwie diody Cree® o mocy 420 lm. Trzy dodatko-
we diody Nichia® znajdują na górze pokrywy generując światło kierunkowe. Opcja 
szybkiego ładowania przez gniazdo USB oraz funkcja ADS, czyli płynna regulacja 
jasności, sprawią że Warlock jest zawsze dostępny i gotowy do akcji. Warlock ma 
funkcję zapamiętywania ostatniego trybu pracy oraz Switch Lock – która blokuje 
włącznik i uniemożliwia niekontrolowane zużycie baterii, np. poprzez przypad-
kowe włączenie lampy podczas transportu. Przy Warlocku zmierzch nadchodzi 
wyłącznie wtedy kiedy tego chcesz.

ANSI Compliant
420
LUMENS 

Warlock
ACL0021

2 × Cree® XP-G2 LED + 3 × Nichia® 5mm LED
420 + 44 lm / Li-poly 3,7V 2500 mAh / 6 h

66 cd 

Durable rechargeable camping lantern with ADS Technology
Solidna ładowalna lampa kempingowa z systemem ADS

EN
The warrior welcoming Warlock’s dual Cree® LEDs generate 420 lms, illumi-
nating a broad area to navigate a large encampment. 3 Nichia® LEDs provide a 
directional light, perfect for lighting up a tent. The Warlock is as strong as it is 
bright; we’ve armored the Warlock’s sturdy plastic shell with built-in rubber re-
inforcements for 1,5m impact resistance. The Warlock features a Switch Lock to 
prevent accidental battery consumption, fast charging via USB, and our Advanced 
Dimming System. “ADS” gives an infinite power adjustment to fine-tune the War-
lock’s output to match your exact requirements.  The battery life indicator makes 
sure that the Warrior is always ready to shed some  light on emergencies. 

Battery Life Indicator

 mm 71 × 71 × 169
 315  g

230V AC 100% 3 h
23V DC 100% 3 h

Micro USB Rechargeable

Shock Resistant

,5

Last Setting Memory

Automatic Energy Saving Mode
Automatic Energy Saving Mode

Directional Light
Światło kierunkowe

Built-in Hook for Hanging 
Dwuczłonowy hak w pod-

stawie do wieszania

Charging Indicator
Wskaźnik ładowania Wskaźnik poziomu 

baterii

2 × Cree + 3 × Nichia

  100% 4 h
  10% 12 h

2 × Cree 
  100% 4 h 20 min
  10% 17 h

3 × Nichia 

  100% 39 h
  10% 65 h

1 × Cree 

  100% 7 h
  10% 25 h

Cree® XP-G2 LED

Cree® XP-G2 LED


