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Battery flashlight with focus function
Bateryjna latarka ręczna z funkcją fokus

Battery flashlight with focus and dual lens
Bateryjna latarka ręczna z funkcją fokus i podwójną soczewką

243 
LUMENS 

400 
LUMENS 

100% 1 h
50% 2 h
10% 24 h
STROBE 2 h 
SOS  2 h

 mm 115 -109 × 33 × 27,5
115 g

100% 1 h
50% 2 h
10% 8 h
STROBE 2 h 

 mm 126 -117 × 36 / 27,5
143 g

Cree™ XP-G R4  LED
243 lm / 3 × AAA / 1 h
23 396 cd

5 Watt LH351B Samsung™ LED
400 lm / 3 x AAA / 1 h
38 512 cd

Dual Lens

L-MX152L

THH0011

IP65

IP65

100m

200m

PL
Sniper 02 to najnowsza wersja naszej flagowej latarki Sniper. Niezwykle wytrzyma-
ła, wykonana z aluminium lotniczego, jest także wodoodporna (IP65). 
Wyposażona jest w diodę o mocy 400 lm, która dzięki podwójnej soczewce gwa-
rantuje światło na odległości 200 m. Ponadto latarka jest wyposażona w fokus, 
dzięki czemu z łatwością dostosujesz szerokość wiązki do potrzeb i panujących 
warunków oraz w funkcję zapamiętania ostatnio używanego trybu.

PL
Sniper to małych rozmiarów latarka bateryjna (baterie w zestawie), doskonale 
sprawdza się noszona na pasku. Wykonana z aluminium lotniczego, co zapewnia 
jej trwałość. Posiada także nietłukącą się soczewkę. Latarka może pracować w 5 
różnych trybach, dla łatwego dostosowania poziomu światła do sytuacji. 
Posiada również fokus, dzięki czemu z łatwością dostosujesz szerokość wiązki 
do potrzeb. Możliwość dokupienia kabury i nakładki sygnalizacyjnej. 

EN
The Sniper 02 raises the series to a whole new level with its 400 lms and dual lens 
focus that creates a spot beam lighting the way for up to 200 meters or a flood light 
for wider illumination. We’ve constructed the  Sniper 02 from aircraft quality alu-
minum with long lasting O-rings, earning the light an IP65 water resistance rating. 
The memory function gets the brightness level you want faster by engaging the 
light in the last of the 5 operational modes used. If you are aiming for affordable 
quality, the Sniper 02 hits the target!

EN
The Sniper targets customers who want to hit a bull’s eye for a quality compact 
light at a competitive price. The Sniper’s small size has large features, including 5 
operational modes and a focus function, enabling you to spread the 243 lms from 
spot to flood. 3 AAA batteries (included) power the Sniper for up to 24 hours.
Outfit with an optional signal cone and transform the Sniper into a versatile traffic 
wand.

Last Setting Memory

                              Optional Signal Cone / Opcjonalna nakładka sygnalizacyjna
                                 T-MX132L-RC-NAKŁADKA-CZ    (  43)

                              Optional Signal Cone / Opcjonalna nakładka sygnalizacyjna
                                 T-MX132L-RC-NAKŁADKA-CZ    (  43)

 Optional Nylon Holster / Opcjonalna Kabura Nylonowa  
                          T-KABURA MX2    (  43)

 Optional Nylon Holster / Opcjonalna Kabura Nylonowa  
                          T-KABURA MX2    (  43)


