
Latarka XTAR D08 WALRUS LED 2000lm 4x18650 Li-ION i adowarka MC4

Pot na moc, d ugi czas pracy i wiele funkcji, pomog  cieszy  si  wra eniami z nurkowania!

XTAR D08 to profesjonalna latarka nurkowa, do podwodnego fotografowania, która mo e pochwali  si  jasno ci  2000 lumenów. 
Szeroko  wi zki 120° zapewnia maksymalne pokrycie wiat a i jest idealna dla kamer o szerokim polu widzenia. Dzi ki 
wska nikowi oddawania barw wynosz cemu 95%, mo na uzyska  niezwyk e kolory w podwodnych zdj ciach i filmach. Specjalne 
czerwone wiat o jest stworzone do o wietlania wra liwych na wiat o, nie mia ych morskich stworze . Wy cznik g ówny na 
korpusie, u atwia obs ug , a obrotowy prze cznik steruj cy z regulatorem magnetycznym, idealnie nadaje si  do sterowania 
latark , przy wykonywaniu podwodnych zdj . Emitowane wiat o, nadaje si  tak e do podwodnej komunikacji, pomi dzy 
nurkami. Latarka WALRUS D08 zasilana jest z do czonych do zestawu akumulatorów litowych 18650, które aduje si  za 
pomoc , równie  do czonej adowarki XTAR. W pe ni na adowany zestaw pozwala na ponad 4 godziny pracy i to w 
najmocniejszym trybie. Ca y zestaw zapakowany jest w estetyczne i por czne etui, idealnie nadaj ce si  na prezent.

Stworzona jako latarka podwodna foto

Mo e s u y  jako o wietlenie fotograficzne w nurkowaniach rekreacyjnych
Korpus latarki wykonany z aluminium anodowanego powierzchniowo

Inteligentna kontrola temperatury (czy jeste  pod wod , czy na l dzie)
Wska nik oddawania barw wynosz cy 95%, zachowuj cy kolory w podwodnych zdj ciach i filmach

Technologia transmisji w podczerwieni i zarz dzania moc  wyj ciow  akumulatorów
Wygodne w czanie / wy czanie i sterowanie trybami latarki

Jako ród o wiat a, posiada 2 diody LED
Wymaga zasilania akumulatorami typu Li-ION 18650 o napi ciu 3.7V, stosowanie innych akumulatorów mo e spowodowa

uszkodzenie g owicy (spalenie diody)
Szczelno  testowana do g boko ci 100 metrów

W komplecie, jest adowarka MC4, akumulatory 3500mAh i zasilacz AC/DC

Wska nik pojemno ci akumulatora, pozwala zorientowa  si  o
stanie jego na adowania. Aby czu  si  bezpiecznie, kiedy
wy wietlacz LED zaczyna miga , jest jeszcze oko o 30 minut na
wydostanie si  z ciemno ci.

Latarka wyposażona jest w antyrefleksową, mineralną 
soczewkę z grubego nietłukącego szkła. Soczewka jest 
hartowana i przy zastosowaniu ultra jasnego szkła i 
kącie świecenia 120º, spełnia dobre warunki 
przepustowości (98,5%), co umożliwia maksymalną 
intensywność świecenia 395 kandeli. Dzięki wskaźnikowi 
renderowania kolorów wynoszącemu 95%, latarka 
wydobywa niesamowite kolory na podwodnych zdjęciach 
i filmach.



Dane techniczne:

Producent: XTAR
Model: WALRUS D08

ród o wiat a LED: CREE XP-E2
Luminancja: do 2000 lumenów

Zasi g: 40m (przy zanurzeniu)
K t wiecenia: 120º

Maksymalna intensywno wiecenia: 395cd
Wodoodporna: g boko  nurkowania do 100m

Zasilanie: 4 x akumulator 18650 Li-ION (s  do czone do zestawu)
 Wymiary: 59 x 56,5mm ( rednica korpusu) x 150mm (d ugo )

Waga netto: 465g

Tryby i czasy dzia ania:

Wysoki: 2000 lumenów / 4,1 godziny
Niski: 900 lumenów / 8.16 godzin

SOS: 500 lumenów / 76 godzin
Czerwony: 180 lumenów / 12,2 godziny

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.

Zestaw zawiera:

Latark  WALRUS D08
Akumulatory 4 x XTAR 18650 (3500mAh)

adowark  XTAR MC4
Kabel USB

Zasilacz AC/DC
Pasek na r k

Zapasowe uszczelki (Oringi)
Torb  XTAR

Podr cznik u ytkownika
Kart  gwarancyjn
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*Parameters are t ested in t he lab using 18650 3500mAh 
b atteries, it may be vary in d ifferent cond it ions 

*Please use button top b atteries fo r better connect ion 
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