
Latarka szperacz USB powerbank JS-881B to kompaktowy szperacz dużej mocy 
wyposażony w jedną wysokosprawną diodę XM-L T6 dającą szeroki strumień 
światła o zasięgu ponad 100 metrów. Boczna lampa biała może służyć jako lampa 
stołowa a boczna lampa czerwona stanowi światło ostrzegawcze lub sygnalizacyjne. 
Wbudowany akumulator litowy ładowany z USB zapewnia odpowiednio dużo 
energii. Funkcja powerbanku pozwala na awaryjne ładowanie np. smartfona w 
terenie.

Reflektor kondensacyjny w latarce JS-881B skupia wiązkę światła dając zasięg 
ponad 100 metrów. 

Układ elektroniczny latarki JS-881B umożliwia świecenie w 7 trybach:

Włącznik uruchomiający boczny panel świetlny w kolorze białym
Włącznik uruchomiający boczny panel świetlny w kolorze czerwonym

⦁ Główny reflektor

- pełna moc
- średnia moc
- tryb pulsacyjny

⦁ Boczna biała lampa

- pełna moc
- średnia moc

⦁ Boczna czerwona lampa

- pełna moc
- tryb pulsacyjny

Wbudowany akumulator litowy ładowany jest z USB np. ładowarki od telefonu za 
pomocą będącego w komplecie kabla.

Solidna obudowa z ABS sprawia, że latarka posłuży długi czas. Specjalnie 
wyprofilowany uchwyt sprawia, że latarkę dobrze trzyma się w dłoni, co daje 
pewność, że nie wyślizgnie się nawet podczas deszczowej pogody.

W komplecie znajduje się kabel USB do ładowania oraz pasek pozwalający zawiesić 
latarkę na ramieniu.

Kod produktu
JS-881B
Typ diody
CREE XM-L T6
Ilość diod
1 szt.
Typ reflektora
kondensacyjny
Średnica reflektora
75mm
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Zasilanie
wbudowany akumulator litowo-jonowy
Tryby świecenia
7
Napięcie ładowania
Ładowanie poprzez kabel usb
Tylni panel latarki pokazuje poziom naładowania akumulatora
USB 5V, ładowanie ładowarką sieciową 5v,2a(brak w zestawie)
Gniazdo micro usb do ładowania latarki ,aby naładować akumulator, wystarczy podłączyć 
będący w komplecie kabel USB i podłączyć do ładowarki sieciowej lub samochodowej.

Wymiary
205 x 145 x 100 mm
Masa
520 g
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Importer:

P.H.U. AXEL STAL
Łukasz Konieczny
ul. B. Chrobrego 15
63-500 Ostrzeszów

tel: 62 597 66 66
kom: 666 66 66 90
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