
Đèn  pin  3C  LED  ProPolymer®  Alkaline  chạy  bằng  pin

080926-33202-7

33908

Đường  kính  thân:  1,48  in.  (3,76  cm)

Mô-đun  đèn  LED  trắng  3C

33302

Ống  kính:

không  bao  gồm  pin  có  thể  sạc  lại,  bộ  sạc,  công  tắc  và  thiết  bị  điện  tử  được  bảo  hành  2  năm  kèm  theo  bằng  chứng  mua  hàng.  ĐÂY  LÀ

Màu  đỏ

080926-333222-5

Pin:  Ba  (3)  pin  kiềm  kích  thước  “C”

Đũa  phép  an  toàn

72024

Kích  thước /

Đèn  LED  3C  với  Đèn  LED  trắng  không  có  pin  kiềm.

080926-33908-8

Phê  duyệt:  •  UL  được  liệt  kê  cho  Hạng  I,  Phân  khu  1;  Hạng  I,  II,  Phân  khu  2;  Cấp  III.

080926-33302-4

Màu  vàng

Nguồn  sáng:  Mười  đèn  LED  tuổi  thọ  100.000  giờ;  chạy  336  giờ

33212

Mô-đun  đèn  LED  xanh  3C

Polyme  chống  va  đập.  Có  nắp  mặt  cao  su  để  chống  va  đập  và  chống  sốc.  Có  màu  vàng  hoặc  đen.

CHỈ  BẢO  HÀNH,  ĐƯỢC  THỂ  HIỆN  HOẶC  NGỤ  Ý,  BAO  GỒM  BẤT  KỲ  BẢO  ĐẢM  NÀO  VỀ  TÍNH  KHẢ  NĂNG  HOẶC  PHÙ  HỢP  VỚI  MỤC  ĐÍCH  LỚN  CỦA  MỘT  PHẦN.  CÁC  
THIỆT  HẠI  BẤT  CỨ,  HẬU  QUẢ  HOẶC  ĐẶC  BIỆT  ĐƯỢC  LOẠI  BỎ  RÕ  RÀNG  NGOÀI  TRỜI

080926-72024-4

Trắng

Các  tính  năng:  •  Chống  thấm  

nước  •  Kết  nối  dây  buộc  cổ  

tay  •  Kẹp  có  lò  xo  kẹp  vào  dây  đai  và  bánh  răng

Đũa  phép  an  toàn

25090

Cân  nặng:

Đèn  LED  3C  với  Đèn  LED  trắng  không  có  pin  kiềm.

Phần  #

Bảo  hành:  Streamlight  bảo  hành  sản  phẩm  này  không  có  khuyết  tật  trong  suốt  thời  gian  sử  dụng  ngoại  trừ  pin  và  bóng  đèn  bị  lạm  dụng  và  hao  mòn  bình  thường.  chúng  tôi

080926-33212-6

Đen

Đầu  ra /  Thời  gian  chạy:  85  lumen  (10  đèn  LED  trắng);  đèn  LED  xanh  lam  cũng  có  sẵn

Dây  buộc  với  nút  bấm  trượt

33221

Thấu  kính  polycarbonate  không  thể  vỡ  với  lớp  phủ  chống  xước.

GIỚI  HẠN  ĐÓ  ĐƯỢC  LUẬT  PHÁP  CẤM.  Bạn  có  thể  có  các  quyền  pháp  lý  cụ  thể  khác  tùy  theo  quyền  tài  phán.

080926-25090-1

•  UL  Được  liệt  kê  theo  tiêu  chuẩn  an  toàn  của  Canada  cho  Hạng  I,  II,  Phân  khu  2;  Cấp  III.

33903

UPC

Đường  kính:  Đường  kính  chính:  1,95  in.  (4,95  cm)

Đèn  LED  3C  với  Đèn  LED  màu  xanh  không  có  pin  kiềm.

33202

Chất  liệu  vỏ /

sẽ  sửa  chữa,  thay  thế  hoặc  hoàn  lại  giá  mua  của  sản  phẩm  này  nếu  chúng  tôi  xác  định  nó  bị  lỗi.  Bảo  hành  trọn  đời  có  giới  hạn  này  cũng

080926-333221-8

Màu  vàng

Bật /  Tắt:  Nhấp  nháy  tạm  thời  hoặc  công  tắc  đuôi  “bật”  liên  tục

Bao  da

33222

Chiều  dài:  8,55  in.  (21,72  cm)  

13,5  oz  (382,73  gam)  *

Mục

080926-33903-3

•  Hầu  hết  các  mô  hình  đáp  ứng  các  Chỉ  thị  hiện  hành  của  Cộng  đồng  Châu  Âu
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