
VULCAN® 180
Robbanásbiztos kézilámpa

Streamlight VULCAN® 180, a lámpa, amely utat mutat. Minden irányban.
A már sokat bizonyított, nagyon 
népszerű Vulcannak megszüle-
tett a sokéves tapasztalat alapján 
újragondolt változata. Megnövelt 
fényerő a legkorszerűbb LED-ek-
nek köszönhetően egy ugyanolyan 
robosztus, ellenálló testben, mint 
a Vulcan esetében.  A lámpa feje 
immár 180 fokban buktatható, így 
akár kéz nélküli helymegvilágítás-
ra is kitűnően használható. A Vul-
canhoz képest 2,5x több fény elle-
nére a lámpa 10 órán át világít egy 
feltöltéssel. A lámpa biztonsági fo-
kozata mérföldkő a helyszínmegvi-
lágító és kézilámpák körében!

Kesztyűben is könnyen 
kezelhető kapcsoló Megerősített akasztók

180 fokban
buktatható lámpafej

3 db C4 LED
400/130 lumen

10/24 óra üzemidő

8800 mAh Li-Ion 
akku

15 óra töltési idő

• Fényerősség, üzemidő:
 – maximális fényerő: 

 400 lumen, 10 óra 
 – takarékos mód:
  130 lumen, 24 óra

• Megvilágítási kép: koncentrált 
fő fény és optimális perifériás be-
világítás

• Füstben is nagyon jól látható kék 
hátsó LED-ek a jó láthatóságért 
(kikapcsolhatók)

• 230/12 V-os töltővel alapfelsze-
reltségként, 1 platformmal

• Fokozottan ütésálló nylon test, 
nylonba ágyazott magas minő-
ségű alumínium lámpafej

• Töltési idő: 15 óra (teljesen le-
merült akku esetén)

• -20°C - +40°C környezeti műkö-
dési hőmérséklet tartomány

• IP X7 védettség, 2 méteres ma-
gasságból ejtésre tesztelt

• Tömeg: 1120 g

• 2 év teljes körű garancia
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Reteszel- 
hető, buk-
tatható fej

Töltöttség és töltés 
állapot visszajelző

Új, teljesen 
áttervezett

töltő platform

2 db szuper- 
fényes kék 
hátsó LED


