
LATARKI LATARKI

LATARKI

antypoślizgowy 
uchwyt

funkcja  
zoom

9 diod LED

regulowany pasek 
na rękę

3 tryby  
świecenia gumowy przycisk

Dioda: CREE XPE 3W, 100 lm
Baterie: 1 x AA*
Wielkość: 100 x Ø25 mm YT-08570

Dioda: 9 x LED
Baterie: 3 x AAA*
Wielkość: 85 x Ø25 mm

Latarka metalowa YATO

Kieszonkowa latarka metalowa YATO  
z funkcją zoom do zastosowań 
amatorskich 

Kieszonkowa latarka aluminiowa YATO 
do zastosowań amatorskich

YT-08571
Latarka aluminiowa YATO 
YT-08570

Wyposażona w diodę wysokiej mocy CREE XPE 3W, 
strumień światła 100lm, funkcja zoom z soczewką 
PMMA umożliwiająca zmianę skupienia wiązki 
światła i oświetlanie przedmiotów oddalonych 
nawet o 100m, 3 tryby świecenia: podstawowy / 
oszczędny / SOS, odporna na wodę (zabezpieczenie 
klasy IP64), gumowany przycisk, regulowany pasek 
na rękę z karabińczykiem i stoperem.

Wyposażona w 9 diod LED, jeden tryb świecenia 
materiałowa tasiemka na rękę i gumowany 
przycisk.

* Baterie nie załączone * Baterie nie załączone



LATARKI
Latarka czołowa YATO

Wyposażona w diodę wysokiej mocy CREE XPE 3W, strumień światła 100lm, 
funkcja zoom z soczewką PMMA umożliwiająca zmianę skupienia wiązki 
światła i oświetlanie przedmiotów oddalonych nawet o 100m, 3 tryby świecenia: 
podstawowy / oszczędny / SOS, możliwość zmiany kąta świecenia, metalowy 
przycisk, przedział na baterie umieszczony z tyłu głowy odciążający część przednią 
latarki i zwiększający stabilność oraz komfort jej użytkowania, dodatkowe światło 
czerwone z tyłu (przydatne np. pieszym i rowerzystom), 3 elastyczne regulowane 
pasy na głowę, odporność na wodę, dodatkowe gniazdo na zasilacz sieciowy.

YT-08590

Dioda: CREE XPE 3W, 100 lm
Baterie: 3 x AAA*

3 elastyczne  
pasy

przedział na 
baterię z tyłu

3 punkty 
pochylenia

czerwona dioda 
z tyłu

dioda wysokiej 
mocy 3W

funkcja  
zoom

3 tryby  
świecenia

LATARKI

wodoodporna IP64 3 tryby świeceniafunkcja zoom antypoślizgowy uchwyt pokrowiec na pasek Dioda wysokiej mocy 3W

Dioda: CREE XPE 3W, 100 lm
Baterie: 1 x AA*

Wielkość: 162 x Ø 37 mm

Latarka metalowa YATO przeznaczona do zastosowań amatorskich 
i profesjonalnych w tym dla służb mundurowych, ochrony obiektów, 
mechaników, kominiarzy. 
 
Wyposażona w diodę wysokiej mocy CREE XPE 3W, funkcja zoom z soczewką 
PMMA  umożliwiająca zmianę skupienia wiązki światła i oświetlanie 
przedmiotów oddalonych nawet o 200m, 3 tryby świecenia: podstawowy /
oszczędny / SOS, gumowany przycisk, antypoślizgowy karbowany uchwyt, 
obudowa anodowana typu I odporna na wodę - zabezpieczenie klasy IP64, 
czarny pokrowiec materiałowy zapinany na rzep z uchwytem na pasek

Dioda: CREE XPE 3W, 110 lm
Baterie: 2 x AA*

Wielkość: 210 x Ø 37 mm

Dioda: CREE XPE 3W, 130 lm
Baterie: 2 x C*

Wielkość: 228 x Ø 47 mm* Baterie nie załączone

YT-08572

YT-08575

YT-08577

Lekka metalowa latarka czołowa YATO

Latarka uniwersalna YATO z pokrowcem

3 ROZMIARY


