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Latarka czołowa CRI
PHL0031

90 CRI KELWINÓW
3000

LUMENÓW
300

5.3

USB
Ładowanie
Micro

IP64
Standard

XP-L U2 90 CRI LED, 3000 K, 300 lm / Nichia™ 0.5W LED, 54 lm / Li-poly 3.7V 800 mAh akumulator
3 × 1.5V AAA baterie / 2 h 30 min

123m

XP-L U2 (90 CRI) LED, 3000 KCIEPŁY BIAŁY

ZIMNY BIAŁY

62 × 41 × 43 mm
+ akumulator 96 g
IP64
2h 30 min

WYSOKI 300 lm 2 h 30 min 123 m

Li-poly 3.7V 800 mAh  /  3 × 1.5V AAA

+ baterie 112 g

ŚREDNI 152 lm 5 h 42 min 85 m
NISKI 33 lm 18 h 42 min 38 m

NichiaTM 0.5 W LED, 54 lm 

LUMENY

STAŁY 54 lm 9 h 36 min 15 m
MIGAJĄCY 2Hz 54 lm 20 h 15 m

LUMENY

2
Odporność 
na upadki

Zestaw latarek CRI to kolekcja czterech produktów o wielofunkcyjnym i wyjątkowo szerokim zastosowaniu. W jej skład 
wchodzą naświetlacz, oraz latarki: czołowa, warsztatowa oraz długopisowa. Wszystkie urządzenia w zestawie cechuje bardzo 
wysoki indeks CRI (colour rendering index) świadczący o wiernym odwzorowaniu prawdziwych barw. Kolor oświetlanych 
obiektów jest wyjątkowo wierny rzeczywistemu, widzianemu w dziennym świetle. Każdy z produktów uzyskał certyfikat IP. 
Kolekcja CRI sprzedawana jest w eleganckim i wygodnym do transportu futerale wyłożonym ochronną pianką wraz 
z pakietem akcesoriów do ładowania.
Latarka czołowa CRI PHL0031 gwarantuje pracę w kilku trybach – zarówno światła ciepłego, jak i zimnego. Regulowalny 
strumień światła pozwala na płynne skupianie i rozpraszanie wiązki. Dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-polimerowe-
mu czołówka potrafi działać nawet do 20 godzin na jednym naładowaniu. Na uwagę zasługuje także wykonanie. Wewnętrzna 
strona paska latarki została wzbogacona o stabilizujący i zabezpieczający przed zsuwaniem się sylikon. Korpus urządzenia 
wykonano ze wzmocnionego tworzywa zabezpieczającego przed upadkami z 2 metrów oraz gwarantującego pyłoszczelność 
i wodoodporność, co potwierdza certyfikat IP64.

Zestaw zawiera: akumulator, przewód USB


