
Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.
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druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
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Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.



Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.
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stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.



Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.



Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.



Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.



Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.



Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.



Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.

Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.
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svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
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automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
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Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.

Fenix TK32 XP-L 
Informace o zboží
Druhá generace svítilny Fenix TK32 patří k nejsilnějším
taktickým svítilnám v nabídce, proti předchozí verzi byl
výrazně posílen zvláště výkon barevných LED. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 422 metrů a světelný
tok až 1000 lumenů (ANSI). Unikátní předností jsou
barevné diody (červená, zelená) s vlastními reflektory.
Hlavním světelným zdrojem je nejmodernější LED Cree
XP-L HI V3, barevné světlo obstarávají dvě LED Cree
XQ-E. Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými
CR123A bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem
typu 18650. LED svítilna Fenix TK32 disponuje celkem
čtyřmi funkcemi svícení bílého světla s výdrží až 170
hodin a čtyřmi režimy barevného světla. V zadní části svítilny je taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci 
namáčknutím a druhý spínač, kterým se ovládají režimy svícení. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým světelným 
nástrojem pro profesionály a lovce.  
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny 
v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

• Je použita prémiová LED Cree XP-L HI V3 s životností 50000 hodin a dvě barevné LED Cree XQ-E.
• Osm režimů svícení: 1000 lumenů (1,8 hodiny) -> 350 lumenů (4,75 hodiny) -> 100 lumenů (15,5 hodin) -> 8 

lumenů (170 hodin) -> červená 105 lumenů (4,25 hodiny) -> červená 15 lumenů (65 hodin) ->zelená 165 lumenů 
(5,5 hodiny) -> zelená 30 lumenů (40 hodin).

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 422 metrů (44500 cd). Dosvit barevných diod je 105 metrů u 
zelené a 65 metrů u červené.

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a příliš hlubokému vybití.
• K napájení lze použít dvě 3 V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.
• Rozměry 15,9 cm (délka) x 5,2 cm (průměr hlavy) x 2,54 cm (průměr těla).
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon.
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek.
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení.
• Váha 175 gramů (bez baterií). Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
• Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky. 
• Baterie nejsou součástí balení.

Použití:
Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem 
druhého menšího tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do barevného 
svícení zapněte svítilnu hlavním spínačem a přidržte menší tlačítko zhruba 1 vteřinu, krátkými stisky menšího tlačítka lze 
mezi režimy barevného světla cyklicky přepínat v pořadí červená vysoký - červená nízký - zelená vysoký -  zelená nízký. 
Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů bílého světla). Červené světlo lze aktivovat přímo z
vypnutého stavu, stačí stisknout a držet menší tlačítko na koncovce svítilny. Jeho rychlými stisky lze přepínat i do dalších
barevných režimů. Upozornění na vybité baterie - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a 
každých pět minut 3x zabliká. Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne 
automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 5 %  každých 30 vteřin, dokud se její teplota neustálí. Jakmile teplota 
svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak 
není omezen časově, ale pouze teplotou.

Upozornění:

• Nerozebírejte sami zapečetěnou část v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
• Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny.
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z důvodů:

o Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
o Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
o Zadní část svítilny je uvolněná – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte.

Záruka:
Záruka pět let.



Fenix TK32 XP-L 

Informácie o tovare
Druhá generácia svietidla Fenix TK32 patrí k
najsilnejším taktickým svietidlám v ponuke, proti
predchádzajúcej verzii bol výrazne posilnený obzvlášť
výkon farebných LED. Jej mohutný reflektor ponúka
dosvit až 422 metrov a svetelný tok až 1000 lúmenov
(ANSI). Unikátnou prednosťou sú farebné diódy
(červená, zelená) s vlastnými reflektormi. Hlavným
svetelným zdrojom je najmodernejšia LED Cree XP-L
HI V3, farebné svetlo obstarávajú dve LED Cree XQ-E.
Svietidlo je možné napájať dvomi lítiovými CR123A
batériami alebo jedným li-ion akumulátorom typu
18650. LED svietidlo Fenix TK32 disponuje celkom štyrmi funkciami svietenia bieleho svetla s výdržou až 170 hodín a 
štyrmi režimami farebného svetla. V zadnej časti svietidla je taktický spínač umožňujúci okamžitú aktiváciu polovičným 
stlačením a druhý spínač, ktorým sa ovládajú režimy svietenia. Fenix TK32 2016 Edition je špičkovým svetelným 
nástrojom pre profesionálov a lovca.  
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazu vzdornosť) sú 
zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.
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zmerané v súlade s normou ANSI / NEMA FL 1-2009.

Parametre svietidla:

• Je použitá prémiová LED Cree XP-L HI V3 so životnosťou 50000 hodín a dve farebné LED Cree XQ-E.
• Osem režimov svietenia: 1000 lúmenov (1,8 hodiny) -> 350 lúmenov (4,75 hodiny) -> 100 lúmenov (15,5 hodín) ->

8 lúmenov (170 hodín) -> červená 105 lúmenov (4,25 hodiny ) -> červená 15 lúmenov (65 hodín) -> zelená 165 
lúmenov (5,5 hodiny) -> zelená 30 lúmenov (40 hodín).

• Špeciálny reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 422 metrov (44500 cd). Dosvit farebných diód je 105 metrov u 
zelenej a 65 metrov u červenej.

• Časy výdrže sú merané s nabíjacou 18650 li-ion batérií s kapacitou 3500 mAh.
• Elektronika s konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a príliš hlbokému vybitiu.
• Na napájanie je možné použiť dve 3 V lítiové batérie typu CR123A alebo jeden nabíjací Li-ion akumulátor 18650.
• Rozmery 15,9 cm (dĺžka) x 5,2 cm (priemer hlavy) x 2,54 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: ak teplota LED prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Telo svietidla vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svetlá doplnená o úderný ráfik.
• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazu vzdorné pádom z výšky 1 meter. Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Váha 175 gramov (bez batérií). Vodotesné podľa štandardu IPX-8 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.
• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.
• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia / vypnutia - momentary on / off).
• Ku svietidlu je priložená šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný o-krúžok. 
• Batérie nie sú súčasťou balenia.

použitie:
Pre zapnutie stlačíte hlavný vypínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením 
druhého menšieho tlačidla môžete kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre prepnutie do 
farebného svietenia zapnite svietidlo hlavným spínačom a pridržte menšie tlačidlo približne 1 sekundu, krátkymi 
stlačeniami menšieho tlačidla možno medzi režimami farebného svetla cyklicky prepínať v poradí červená vysoký - 
červená nízky - zelená vysoký - zelená nízky. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len u režimov bieleho
svetla). Červené svetlo je možné aktivovať priamo z vypnutého stavu, stačí stlačiť a držať menšie tlačidlo na koncovke 
svietidla. Jeho rýchlymi stlačeniami možno prepínať aj do ďalších farebných režimov. Upozornenie na vybité batérie - 
svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a každých päť minút 3x zabliká. Inteligentná ochrana proti 
prehriatiu - ak vzrastie teplota svetlá nad 65 ° C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch o 5% 
každých 30 sekúnd, kým sa jej teplota neustáli. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65 ° C, tak sa výkon opäť 
automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na najvyššom režime výkonu tak nie je obmedzený časovo, ale iba 
teplotou.

Upozornenie:

• Nerozoberajte sami zapečatenú časť v hlave svietidla, poruší sa tým záruka.
• Používajte len kvalitné 3V CR123A batérie a 18650 li-ion akumulátory, aby nedošlo k poškodeniu svietidla.
• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z dôvodov:

o Batérie sú takmer vybité - vymeňte ich.
o Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
o Zadná časť svietidla je uvoľnená - pridajte lubrikant na tesniace krúžky a dotiahnite.

Záruka:

Záruka päť rokov.


