
Latarka XTAR D26 WHALE Li-ION 18650/26650 LED 1100lm z zimn  barw wiat a

Profesjonalna latarka do nurkowania!

Jako profesjonalna latarka do nurkowania, XTAR D26 wykorzystuje najnowsz , najwy szej klasy diod  CREE XM-L2 U3 o max.
1100lm. Doskona a funkcja uszczelniania zapewnia g boko  nurkowania do 100 metrów.  Posiada tryby do wyboru: High-Turbo-
Mid-Low. Wbudowany wska nik zasilania, informuje na bie co o stanie na adowania akumulatora. Przystosowana do
akumulatorów o du ej pojemno ci 18650, 18700 lub 26650, latarka pozwala na d ugi czas nurkowania. Korpus wykonany ze stali 
nierdzewnej posiada perforowan  powierzchni  z trudno cieraln  pow ok anodow  co zapewnia dobry i pewny uchwyt. Aby 
zapewni  dobry kontakt elektryczny, styki akumulatora wykonane s  z materia ów przeciwutleniaj cych i dodatkowo poz acane.
Zabezpieczenie przed nieprawid ow  biegunowo ci  akumulatora, regulacja stabilizuj ca strumie wietlny, zabezpieczenie przed 
toczeniem, zaczep do smyczy i w cznik taktyczny z funkcj prze czania trybów pracy, podkre laj  tylko profesjonalne podej cie
producenta do swoich produktów. 

Stworzona jako latarka podwodna
Zimna barwa wiat a, powy ej 6000 kelwinów

Mo e s u y  jako o wietlenie w nurkowaniach rekreacyjnych
Korpus latarki wykonany z aluminium anodowanego powierzchniowo (stop lotniczy o klasie 6N01)

Styki elektryczne poz acane, z zastosowaniem podwójnego przeciwutleniacza
Wygodne w czanie / wy czanie i sterowanie trybami latarki

Blokada przypadkowego w czenia
Cztery tryby wiecenia z regulacj  mocy

Jako ród o wiat a posiada diod  LED
Wymaga zasilania akumulatorem typu 18650 o napi ciu 3.7V, stosowanie innych akumulatorów mo e spowodowa

uszkodzenie g owicy (spalenie diody)
Wskazanie LED, pojemno ci akumulatora

Antykorozyjna pow oka korpusu
Dobre w a ciwo ci odprowadzania ciep a

Szczelno  testowana do g boko ci 100 metrów
Przystosowana do mocowania na rub  z gwintem 1/4 cala

Punktowy k t wiat a 5º

W czanie odbywa si g ównym przyciskiem na korpusie. Zastosowany sensoryczny
przycisk, pozwala na delikatne prze czanie pomi dzy trybami wiecenia. Latarka posiada 4
tryby pracy pozwalaj ce dostosowa  si wiat a odpowiedni  do sytuacji: Turbo, Wysoki,

redni, Niski. Zabezpieczenie w cznika przed przypadkowym uruchomieniem latarki jest
wygodne i odpowiednio oznaczone symbolem k ódki. Gdy pojemno  ogniwa przekracza
25%, wska nik LED wieci na zielono; w zakresie 5% - 25%, wska nik wieci na czerwono;
a gdy pojemno  jest niewystarczaj ca, wska nik miga na czerwono.

Latarka wyposa ona jest w antyrefleksow , mineraln  soczewk  z grubego niet uk cego
szk a. Soczewka jest hartowana i przy zastosowaniu ultra jasnego szk a, spe nia dobre
warunki przepustowo ci (98,5%), co umo liwia maksymaln  intensywno wiecenia na
poziomie 24025 kandeli. wiat o tej latarki, ró ni si  od modelu D26W, zimn  barw wiat a.



Producent: XTAR

Model: WHALE D26
ród o wiat a LED: CREE XM-L2 U3

K t wiecenia: 5º
Luminancja: do 1100 lumenów

Zasi g: 310m (na l dzie)
Maksymalna intensywno wiecenia: 24025cd

Wodoodporna: g boko  nurkowania do 100m
Zasilanie: 1 x akumulator 18650 lub 26650 Li-ION (nie do czony)

Gwint mocowania: 1/4 cala
Wymiary: 46mm ( rednica) x 155mm (d ugo )

Waga netto: 248g

Tryby i czasy dzia ania:

Turbo: 1100 lumenów / 2 godziny
Wysoki: 600 lumenów / 3,6 godziny

redni: 200 lumenów / 11 godzin
Niski: 60 lumenów / 48 godzin

Wszystkie produkty XTAR sprzedawane s  z etykiet  na opakowaniu zawieraj c unikalny kod oryginalno ci. Aby sprawdzi
autentyczno  produktu, prosz zwróci  uwag  na naklejk  znajduj c  si  na obudowie urz dzenia.
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