
Mactronic ® - Trusted by Pros

TG2 3535 LED + COB Red LED + COB Green LED / 500 lm 
803450 Li-poly Battery 3.7 V 1500 mAh / 6 h 

   

Latarka sygnalizacyjna LED

500
 LUMENÓW 154 mFlagger

PHH0071

 

 

 

TG2 3535 LED + COB Red LED + COB Green LED

107,5 x 47 x 36,5
109 g 
3 h

 

Built in  803450 Lithium Polymer Battery 3.7V 1500mAh  

White 150 lm
2 h 30 min 6 h
500 lm 

Red CONSTANT 7 h 30 min

Green

FLASH 15 h Red 
Green

FLASH
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USB
Rechargeable
Micro

Nowy następca starej latarki na płaską baterię. Każdy z nas ją pamięta, każdy ją miał. Latarka z przesuwanymi filtrami, aluminiową 
obudową i ciężką baterią cynkowo-węglową, dostępną tylko w kioskach RUCH-u.
Mactronic odchudził całą latarkę do niewiele ponad 100 gramów (cała latarka waży tyle co sama bateria cynkowo-węglowa, a jej 
rozmiary powalają na swobodny uchwyt całą dłonią. Wszystkie funkcje latarki są możliwe do uruchomienia palcami jednej ręki. 
Latarka jest ładowalna przez mini USB poprzez wbudowany akumulator litowy przez co oszczędzamy koszty związane z wymianą 
baterii. W pełni naładowana bateria pozwala na wygenerowanie mocy o sile aż 500 lm przy czasie pracy 2.5 godziny. Specjalna 
budowa lustra pozwala na oświetlenie obiektów w odległości do 150 metrów. Przy wyborze trybu ekonomicznego przy sile światła 150 
lm czas pracy wzrasta, aż do 6 godzin. W pełni niezależny płaski panel COB zastępuje filtry czerwony i zielony generując jednolity 
strumień koloru zielonego lub czerwonego. Do uruchomienia tej funkcji służą dwa osobne przyciski w celu zapobieżeniu przypadko-
wemu włączeniu złego koloru poprzez technologię SURETOUCH™ .
Aby zwiększyć uniwersalność latarki Mactronic dorzucił jeszcze 3 różne sposoby mocowania. Oprócz faktu, iż ta latarka łatwo mieści 
się w każdej kieszeni posiada ona również:

1. Mocny magnes mocujący np. do powierzchni samochodu w przypadku awarii
2. Klips pozwalający na zamontowanie na pasku lub w kieszeni koszuli/kurtki przy prowadzeniu prac inspekcyjno-naprawczych 
    w celu uwolnienia rąk
3. Haczyk do montażu w warunkach polowych

101 gram109 gram


