SVÍTILNY 2011

svítilny NEXTORCH

T- série

Špičková technologie, vysoká spolehlivost

-2-

T9
Oblíbený
model
T9
je
typickým
představitelem univerzálního pomocníka
především pro svůj vysoký výkon 110
lumenů a dosvit 140 m. Využití si najde
v domácnosti, v přírodě a díky bohaté
nabídce příslušenství i při plnění taktických
úkolů. T9 má design zabraňující skutálení,
je nárazu odolná a vodotěsná do 1 m.

Povrchová úprava
• Titanem tvrzená horní vrstva
Čočka
• Ultra čirá čočka s metalickou membránou
Rozměry
• 165 x 25mm (v nejširším místě 39mm)
Váha
• 167g (bez baterie)
Zapínání
• Taktické zapínání

Žárovka
• 9V xenonová žárovka
Svítivost
• 110 lumenů
Výdrž
• 90 minut
Baterie
• 3x NT123A lithiový akumulátor
Dosvit
• 140m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu

T6A

Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Titanem tvrzená horní vrstva
Čočka
• Plně čirá čočka
Rozměry
• 129 x 25mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 115g (bez baterie)
Zapínání
• Taktické zapínání

Legendární model, který díky své
kompaktní velikosti a při tom skvělých
parametrech
patří
mezi
ty
vůbec
nejoblíbenější. Ať v domácnosti, autě,
přírodě nebo při taktických úkolech, T6A
se svým dosvitem až 144 m uspokojí i ty
nejnáročnější uživatele. Zároveň se jedná
o model s maximálním výběrem volitelného
příslušenství a umožňuje tak opravdu
nejširší možné využití. Svítilna má design
zabraňující skutálení, je nárazu odolná
a vodotěsná do 10 m (využitelná i pro
rekreační potápění).
Žárovka
• 6V xenonová žárovka
Svítivost
• 80 lumenů
Výdrž
• 60 minut
Baterie
• 2x NT123A (NTR123A) lithiový akumulátor
Dosvit
• 144m
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T6A Set

Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Titanem tvrzená horní vrstva
Čočka
• Plně čirá čočka
Rozměry
• 129 x 25mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 115g (bez baterie)
Zapínání
• Taktické zapínání

Tento set Nextorch vytvořil s důrazem
na potřeby lovců. Xenonová žárovka
je vhodná pro svůj vysoký výkon
a nízké zkreslení barev. Spolu s dalším
příslušenstvím - držákem na zbraň (hlaveň)
RM81 a dálkovou spouští 40 cm TS6-L představuje tento set ideální řešení pro
každého lovce. Držák v příslušenství je
nastavitelný a lze připevnit na většinu
brokových a kulových hlavní. Svítilnu
charakterizuje design zabraňující skutálení,
je nárazu odolná a vodotěsná do 10 m
(využitelná i pro rekreační potápění).
Žárovka
• 6V xenonová žárovka
Svítivost
• 80 lumenů
Výdrž
• 60 minut
Baterie
• 2x NT123A (NTR123A) lithiový akumulátor
Dosvit
• 144m

T6A Led set

Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Čočka
• Plně čirá čočka
Váha
• 112g (bez baterie)
Zapínání
• Sepnutí při přidržení; dálková spoušť

Součástí setu je xenonová žárovka, kterou
ocení především ti, kteří před výkonem
upřednostni
nízké
zkreslení
barev.
Naopak ti, kteří ocení především světelný
výkon, budou nadšeni dvojnásobnou
hodnotou svítivosti LED. Spolu s dalším
příslušenstvím - držákem na zbraň (hlaveň)
RM81 a dálkovou spoušťí 40 cm TS6-L představuje tento set ideální řešení pro
každého lovce. Držák v příslušenství je
nastavitelný a lze připevnit na většinu
brokových a kulových hlavní. Svítilnu
charakterizuje design zabraňující skutálení,
je nárazu odolná a vodotěsná do 10 m
(využitelná i pro rekreační potápění).
Žárovka
• LED
Svítivost
• 160 lumenů
Výdrž
• 240 minut
Baterie
• 2x NT123A (NTR123A) lithiový akumulátor
Dosvit
• 155m
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T12D
Tento model charakterizuje především vysoce výkonná CREE Q5 LED s dvěma mody
svícení. Nízký stupeň slouží k přisvícení
v malém prostoru, vysoký stupeň naopak
dosahuje neuvěřitelné hodnoty dosvitu
350 m. Výhodou tohoto modelu je možnost
použití dvou typů baterií. T12D má design
zabraňující skutálení, je nárazu odolná
a vodotěsná do 1 m.
Žárovka
• CREE Q5 LED
Svítivost
• 200 lumenů
Výdrž
• NT18650: 220 minut / 50 hodin
• NT123A: 160 minut / 50 hodin
Baterie
• 2x NT18650 / 4x NT123A
Dosvit
• 350m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 1.14” (242mm x 29mm) (v nejširším místě
76mm)
Váha
• 340g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

T12G
Tato LED svítilna patří k vrcholným
modelům v současné nabídce NexTORCH.
Samozřejmostí je design zabraňující skutálení, nárazu odolnost a vodotěsnost
do 1 m. Dech beroucí hodnota svítivosti 500
lumenů a dosvit 350 m je však to hlavní, čím
svítilna na sebe upoutává pozornost. Variabilitu modelu podtrhuje 6 přednastavených
modů svícení vč. stroboskopu.

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 242mm x 29mm (v nejširším místě 76.5mm)
Váha
• 340g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• LED
Svítivost
• 500 / 300 / 150 / 80 / 10 lumenů
Výdrž
• 70 / 120 / 220 / 400 / 4560 min
Baterie
• 2x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 350m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
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TA1

Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 116mm x 21mm (v nejširším místě 29mm)
Váha
• 65g (bez baterie)
Zapínání
• Taktické tiché zapínání

Model vyvinutý s důrazem na taktické
použití. Svítilna je vodotěsná do 1 m a nárazu odolná do 2 m. Povrch je tvrzen dle vojenské specifikace anodizací III. stupně.
Tělo má design zabraňující skutálení.
Přední agresivní okruží pro boj zblízka či
překonávání skleněných překážek, klasické
spínání na klik nebo bezhlučné spínání
a nastavitelné okruží na horním konci
svítilny pro pevný úchop předurčují tuto
svítilnu pro nejnáročnější bojové situace.
Žárovka
• LED
Svítivost
• 60 lumenů
Výdrž
• 80 minut
Baterie
• 1x AA
Dosvit
• 65m

TA2

Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 180mm x 21mm (v nejširším místě 32mm)
Váha
• 108g (bez baterie)
Zapínání
• Taktické zapínání

Prodloužená verze modelu TA1 přináší
oproti své menší verzi dvojnásobný výkon
120 lumenů. Svítilna je vodotěsná do 1 m
a nárazu odolná do 2 m. Povrch je tvrzen
dle vojenské specifikace anodizací III.
stupně. Tělo má design zabraňující skutálení. Přední agresivní okruží pro boj zblízka či překonávání skleněných překážek,
klasické spínání na klik nebo bezhlučné
spínání a nastavitelné okruží na horním
konci svítilny pro pevný úchop předurčují
tuto svítilnu pro nejnáročnější bojové situace.
Žárovka
• LED
Svítivost
• 120 lumenů
Výdrž
• 80 minut
Baterie
• 2x AA
Dosvit
• 120m
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TL1
Univerzální svítilna s montáží na zbraň.
Její výkon 160 lumenů při použití pouze
jedné baterie CR123 z ní činí favorita mezi
taktickými svítilnami. Systém připevnění
je rychlý a nastavitelný dle potřeby.
Dosah soustředěného světelného kuželu
až 120 metrů je dostačující pro většinu
taktických a sebeobranných situací. Její
kompaktní velikost umožňuje pohodlné
použití i samostatně. Nárazu odolnost
1 metr a voděodolnost je samozřejmostí.

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Rozměry
• 178mm x 26mm (v nejširším místě 22mm)
Váha
• 75g
Zapínání
• Taktické zapínání

Žárovka
• LED
Svítivost
• 160 lumenů
Výdrž
• 80 minut
Baterie
• 1x NT123A
Dosvit
• 120m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
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svítilny NEXTORCH

P- série
Dobíjecí profesionální svítilny
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GT6A-R
Xenonová žárovka svítilny poskytuje jasné
a barvy nezkreslující světlo. Kompaktní tělo
s designem zabraňujícím skutálení je vyrobeno z odolného nylonu a váží pouhých 65 g
(bez baterií). Model je voděodolný a pádu
odolný. Dosvit až 144 m je dostačující pro
většinu možných situací.

Rozměry
• 124 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 65g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• 3.6V xenonová žárovka
Svítivost
• 60 lumenů
Výdrž
• 70 minut
Baterie
• 1x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 144m
Materiál
• Odolné nylonové vlákno
Čočka
• Plně čirá čočka

GT6A-RL
Obdoba svítilny GT6A-R s LED. Kompaktní
tělo s designem zabraňujícím skutálení je
vyrobeno z odolného nylonu a váží pouhých
65 g (bez baterií). Model je voděodolný
a pádu odolný.

Rozměry
• 124 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 65g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• LUXEON 1W LED
Svítivost
• 35 lumenů
Výdrž
• 480 minut
Baterie
• 1x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 60m
Materiál
• Odolné nylonové vlákno
Čočka
• Plně čirá čočka
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P6A

Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 154 x 26mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 155g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Taktický model, který NexTORCH vyvinul
pro policejní sbory. Srdcem svítilny je
výkoná CREE Q5 LED, která poskytuje
vysoký výkon 110 lumenů a dosvit až 180 m.
P6A nabízí tři mody svícení - maximální
výkon, přisvícení a stroboskop. Pro co
nejdelší výdrž svítilna používá lithiovou
baterií, která se nabíjí přímo ve svítilně.
Design zabraňující skutálení, nárazu
odolnost a vodotěsnost do 1 metru platí
i pro tento model.
Žárovka
• CREE Q5 LED
Svítivost
• 110 lumenů / 2.5 lumenů
Výdrž
• min 180min/max 100h/strob 8hod
Baterie
• 1x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 180m

Saint Torch
Další model, jehož hodnoty svítivosti
překonávají všechny běžné standardy.
Vyjimečný dosvit až 520 m a výkon
450 lumenů je možný díky extrémně
výkonné HID technologii. Svítilna má design
zabraňující skutálení a je voděodolná.
Lithiový akumulátor, který se nabíjí přímo
ve svítilně poskytuje výdrž až 2 hodiny.

Čočka
• Plně čirá čočka
Rozměry
• 185 x 45mm (v nejširším místě 85mm)
Váha
• 600g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• HID (High Intensity Discharge)
Svítivost
• 450 lumenů
Výdrž
• 120 minut
Baterie
• Lithiový akumulátor
Dosvit
• 520m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
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RT3
Design zabraňující skutálení, vodotěsnost
do 20 m a výborný dosvit až 124 metrů
charakterizují tuto taktickou svítilnu. Jedná
se o další model s lithiovým akumulátorem,
který se nabíjí přímo ve svítilně.

Čočka
• Plně čirá čočka
Rozměry
• 124 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 110g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• 3.6V xenonová žárovka
Svítivost
• 60 lumenů
Výdrž
• 70 minut
Baterie
• 1x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 124m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Titanem tvrzená horní vrstva

RT7
Delší úprava modelu RT3, která poskytuje
ještě větší výkon 90 lumenů a dosvit 144
metrů. I tento model charakterizuje design zabraňující skutálení a nadprůměrná
vodotěsnost 10 m.

Rozměry
• 193 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 158g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• 7.2V xenonová žárovka
Svítivost
• 90 lumenů
Výdrž
• 100 minut
Baterie
• 2x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 144m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Titanem tvrzená horní vrstva
Čočka
• Plně čirá čočka
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GT6A-L
Tělo s designem zabraňujícím skutálení je
z odolného nylonu, který vyniká dlouhou
životností a nízkou váhou. Voděodolnost
a pádu odolnost spolu s kompaktním
tvarem a výbornou svítivostí řadí tento
model mezi nejoblíbenější univerzály
v nabídce NexTORCH.

Rozměry
• 124 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 65g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• LUXEON 1W LED
Svítivost
• 35 lumenů
Výdrž
• 300 minut
Baterie
• 2x NT123A (NTR123A) lithiový akumulátor
Dosvit
• 60m
Materiál
• Odolné nylonové vlákno
Čočka
• Plně čirá čočka

GT6A-S
Xenonová verze svítilny GT6A-L je vhodná
pro každého, kdo očekává maximální
světelný
výkon.
Tělo
s
designem
zabraňujícím skutálení je z odolného
nylonu, který vyniká dlouhou životností
a nízkou váhou. Svítilna je voděodolná.

Rozměry
• 124 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 65g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• 6V xenonová žárovka
Svítivost
• 80 lumenů
Výdrž
• 60 minut
Baterie
• 2x NT123A (NTR123A) lithiový akumulátor
Dosvit
• 144m
Materiál
• Odolné nylonové vlákno
Čočka
• Plně čirá čočka
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GT6A
Orange set - Obdoba oblíbeného setu T6A
tentokrát se svítilnou GT6A. Spolu s dalším
příslušenstvím - držákem na zbraň (hlaveň)
RM81 a dálkovou spoušťí 40 cm TS6-L představuje tento set ideální řešení pro
každého lovce. Držák v příslušenství je
nastavitelný a lze připevnit na většinu brokových a kulových hlavní. Unikátní zbarvení svítilny zaručuje její snadné nalezení
v trávě či jiném porostu.
Materiál
• Odolné nylonové vlákno
Čočka
• Plně čirá čočka
Rozměry
• 124 x 29mm (v nejširším místě 34mm)
Váha
• 65g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• 3.6V xenonová žárovka
Svítivost
• 60 lumenů
Výdrž
• 70 minut
Baterie
• 1x NT18650 lithiový akumulátor
Dosvit
• 144m
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svítilny NEXTORCH

S- série
Kompaktní a lehké svítilny
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K1
Jedná se o jednu z nejmenších svítilen
na světě. Svítilna K1 je praktický a při tom
stylový pomocník pro každodenní použití.
Součástí svítilny je vylepšená dvojitá karabina S-Biner® díky, které je nošení opravdu
snadné. Přední část výrobku z nerezové
oceli a tělo z hliníku vysoké jakosti zaručují
dlouhodobé užívání. Model K1 je malá svítilna, ale její výkon 15 lumenů poslouží dobře
v každé situaci. Svítilna je voděodolná.

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Čočka
• Akrylátová čočka
Rozměry
• 63 x 13.4mm (v nejširším místě 14.3mm)
Váha
• 15g (bez baterie)

Žárovka
• LED SSC P9
Svítivost
• 15 lumenů
Výdrž
• 150 minut
Baterie
• 1x AAA
Dosvit
• 30m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu a nerezová ocel

K2
Tato svítilna je určena převážně pro outdoorové účely a každodenní aktivity. K2
charakterizuje extra malá velikost, vysoký
výkon 65 lumenů a 5 režimů svícení včetně
stroboskopu a SOS. Přední část výrobku
z nerezové oceli a tělo z hliníku vysoké jakosti zaručují dlouhodobé užívání. Svítilna
je voděodolná a páduodolná do 1 metru.

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Akrylátová čočka
Rozměry
• 79 x 17.8mm (v nejširším místě 18.7mm)
Váha
• 32g (bez baterie)

Žárovka
• LED
Svítivost
• 65 / 30 / 7 lumenů
Výdrž
• 90 / 270 / 900 minut
Baterie
• 1x AA
Dosvit
• 60m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu a nerezová ocel
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Řada myTorch
První chytré svítilny na světě! U svítilen řady myTorch nejste omezeni tím, jak je nastavena
od výrobce, ale můžete si ji vyladit přesně tak, jak potřebujete. Svítilny MyTorch umožňují
uložení nekonečně mnoho módů, mezi kterými si přepínáte pouhým stiskem spínacího
tlačítka. Připojte si svou svítilnu pomocí dodávaného USB kabelu ke svému počítači a pomocí programu NEXTUNER si ji jednoduše naprogramujte dle svého přání. Svítilny jsou
voděodolné, páduodolné do 1 m, s designem proti skutálení a protiskluzovou úpravou.
Závěr je osazen zeleným světelným bodem, takže svou svítilnu ve tmě velmi jednoduše
naleznete.

myTorch 18650
Žárovka
• LED
Svítivost
• 200 lumenů - 10 lumenů
Výdrž
• 180 minut - 70 hodin
Baterie
• 1x NT18650A
Dosvit
• 200m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Rozměry
• 156mm x 26mm (v nejširším místě 36mm)
Váha
• 132g
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myTorch 2AA
Žárovka
• LED
Svítivost
• 140 lumenů - 9 lumenů
Výdrž
• 100 minut - 46 hodin
Baterie
• 2x AA
Dosvit
• 110m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Rozměry
• 170mm x 19.2mm (v nejširším místě
26.4mm)
Váha
• 72g

myTorch 3AAA
Žárovka
• LED
Svítivost
• 150 lumenů - 7 lumenů
Výdrž
• 330 minut - 93 hodin
Baterie
• 3x AAA
Dosvit
• 170m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Rozměry
• 148mm x 27.6mm (v nejširším místě 36mm)
Váha
• 136g
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myTorch AA
Žárovka
• LED
Svítivost
• 70 lumenů - 5 lumenů
Výdrž
• 120 minut - 50 hodin
Baterie
• 1x AA
Dosvit
• 80m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva vyššího stupně
Rozměry
• 120mm x 19.2mm (v nejširším místě
26.4mm)
váha
• 56g

X1
Svítilna velikostí dlaně s výkonem 75
lumenů a dosvitem až 90 metrů patří mezi
oblíbené taktické svítilny. Nabízí 3 režimy
svícení - 100%, 5% a stroboskop. Svítilna
má design zabraňující skutálení, je nárazu
odolná do 1 m a vodotěsná do 1 m. Povrch
je tvrzen anodizací ve vojenské specifikaci
III. stupně.

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 86 x 23mm (v nejširším místě 25.5mm)
Váha
• 50g (bez baterie)
Zapínání
• Klasické on/off zapínání

Žárovka
• CREE Q5 LED
Svítivost
• 75 lumenů / 2.5 lumenů
Výdrž
• 150 minut / 80 hodin
Baterie
• 1x AA
Dosvit
• 90m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
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X1A set
Kompaktní set se svítilnou X1A, univerzálním držákem na zbraň a dálkovou spouští
je často vyhledáván taktickými střelci.
Držák na dvojitý suchý zip umožňuje rychlé sundání z hlavně podle potřeby. Malá
velikost svítilny z ní činí svítilnu, kterou
můžete mít pořád u sebe.

Povrchová úprava
• Tvrzená anodizovaná vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 86 x 23mm (v nejširším místě 25.5mm)
Váha
• 50g (bez baterie)
Zapínání
• Taktické zapínání

Žárovka
• CREE Q5 LED
Svítivost
• 75 lumenů
Výdrž
• 150 minut
Baterie
• 1x AA
Dosvit
• 90m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu

New Star
Tato svítilna je opravdu jedinečná. Díky
magnetickému vypínání se podařilo oddělit
vnější spínací tlačítko zcela od těla svítilny
a dosáhnout tak dokonalé vodotěsnosti.
Svítilna New star je použitelná až do hloubky
100 metrů, pádu odolná do 1 m a při své
malé velikosti poskytuje úctyhodný výkon
75 lumenů.

Povrchová úprava
• Titanem tvrzená horní vrstva
Čočka
• Polykarbonátová čočka odolná poškrábání
Rozměry
• 86 x 21mm (v nejširším místě 23mm)
Váha
• 52g (bez baterie)

Žárovka
• CREE Q5 LED
Svítivost
• 75 lumenů
Výdrž
• 160 minut
Baterie
• 1x NT123A (NTR123A) lithiový akumulátor
Dosvit
• 90m
Materiál
• Odolná hliníková slitina 6061-T6 používaná
v leteckém průmyslu
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svítilny NEXTORCH
Náhradní díly a příslušenství
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FILTRY

FIR

IRF

•
•
•
•
•

•
•
•
•

tělo s vyměnitelnými fitry
infračervený filtr
velmi vysoká účinost filtru
vysoká světelná propustnost
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, RT3,
RT7, GT6A-S, GT6A-R
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infračervený filtr
velmi vysoká účinost filtru
vysoká světelná propustnost
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, RT3,
RT7, GT6A Série

BF
•
•
•
•

modrý filtr
velmi vysoká účinost filtru
vysoká světelná propustnost
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
RT3, RT7, GT6A Série

RF
•
•
•
•

FT32
• tělo s vyměnitelnými fitry
• neovlivňuje noční vidění
• 700nm vlnová délka červeného filtru,
550nm vlnová délka zeleného filtru, 470nm
vlnová délka modrého filtru.
• zelené světlo se v noci jeví jasnější
a mnoho lovců ho používá, aby méně plašili
zvěř v lese
• většina zvířat hůře vnímá červené barevné
spektrum, což dává lovci výhodu
• krev se díky modrému světlu stává více
kontrastnější vůči listí, lovci jej proto
používají pro stopování zraněné zvěře
• pro modely NEXTORCH # T6A, T6,
GT6A-S, GT6A-R, GT6A-L,GT6A-RL, RT3,
RT7.

červený filtr
velmi vysoká účinost filtru
vysoká světelná propustnost
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
RT3, RT7, GT6A Série

FT32F

GF
•
•
•
•

zelený filtr
velmi vysoká účinost filtru
vysoká světelná propustnost
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
RT3, RT7, GT6A Série

• flexibilní tělo s vyměnitelnými fitry
• neovlivňuje noční vidění
• 700nm vlnová délka červeného filtru,
550nm vlnová délka zeleného filtru, 470nm
vlnová délka modrého filtru.
• zelené světlo se v noci jeví jasnější
a mnoho lovců ho používá, aby méně plašili
zvěř v lese
• většina zvířat hůře vnímá červené barevné
spektrum, což dává lovci výhodu
• krev se díky modrému světlu stává více
kontrastnější vůči listí, lovci jej proto
používají pro stopování zraněné zvěře
• pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
GT6A-S, GT6A-R, Z3, Z6, RT3, RT7
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MONTÁŽE

RM25

RM8

• pro svítilny o průměru 25mm
• černý tvrzený hliník
• pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z3, Z6,
Z9, myTorch 18650

•
•
•
•

pro svítilny o průměru 16mm
černá tvrzená ocel
tepluvzdorná křemíková podložka
pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z3, Z6,
Z9, GT6A-S, GT6A-R, GT6A-L, GT6A-RL,
myTorch 18650
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RM81
•
•
•
•
•

černá tvrzená ocel
anti-shock podložka
rychlá montáž a demontáž
pro svítilny o průměru 17-25mm
pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z3, Z6,
Z9, myTorch AA, myTorch 2AA, myTorch
3AAA, myTorch 18650

RM84
• rychlá montáž a demontáž
• rychlá montáž na zbraň nasunutím
na hlavěň
• použitelné i v extrémních podmínkách
• RM84 je vyrobeno z odolného nylonu
a 30 % vlákna
• lze použít při teplotě +- 30°C. odolné až
do teploty 160°C
• pro modely NEXTORCH # T6, T6A, T9, Z3,
Z6, Z9, GT6A série, P6A, RT3, RT7, P1, P3

RM82
•
•
•
•

černá tvrzená ocel
tepluvzdorná křemíková podložka
pro svítilny o průměru 13-20mm
pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z3, Z6,
Z9, myTorch AA, myTorch 2AA, myTorch
3AAA, myTorch 18650

			

TF1
•
•
•
•
•

RM83
•
•
•
•

černá tvrzená ocel
tepluvzdorná křemíková podložka
pro svítilny o průměru 15-20mm
pro modely NEXTORCH # RT3, RT7, T6A,
Z3, Z6, Z9, T9, T12G, myTorch 18650
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otočný o 360°
rychlé připnutí svítilny do držáku
odolný balistický nylon
super silný klip na opasek
pro modely NEXTORCH #: TA1, TA2, X1,
X1A SET, T6A, T6, T9, P6A, Z3, Z6, Z9,
myTorch™ 18650 nebo svítilny o průměru
20mm - 25mm

DÁLKOVÉ SPOUŠTĚ

TS6-S

TS7-S

•
•
•
•

• krátká dálková spoušť 25 cm
• vodotěsná konstrukce
• pro modely NEXTORCH # RT3, RT7

taktická spoušť
vodotěsná konstrukce
krátká dálková spoušť 25 cm
pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z3, Z6,
Z9

TS6-L

TS7-L

•
•
•
•

• dlouhá dálková spoušť 40 cm
• vodotěsná konstrukce
• pro modely NEXTORCH # RT3, RT7

taktická spoušť
vodotěsná konstrukce
dlouhá dálková spoušť 40 cm
pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z3, Z6,
Z9
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POUZDRA A UCHYCENÍ

LT2113

V1035

•
•
•
•

•
•
•
•
•

odolný nylon
dvě kapsy
kapsa na náhradní baterie
pro modely NEXTORCH # T6, T6A, T9,
Z3, Z6, Z9, GT6A série, myTorch18650,
myTorch 3AAA
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odolný nylon
dvě kapsy
kapsa na náhradní baterie
speciální úchyt na různé velikosti opasků
pro modely NEXTORCH # T1, X1

V1306

V1438

•
•
•
•

•
•
•
•

odolná syntetická kůže
flexibilní poutko s vnitřním háčkem
chrání svítilnu před nízkými teplotami
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, Z3, Z6,
myTorch AA, myTorch 2AA

pouzdro na svítilnu
velké poutko na opasek
úzké poutko pro uchycení šňůrky
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, Z3, Z6,
RT3, GT6A-S, GT6A-R, GT6A-L, GT6A-RL,
T3, myTorch AA

V1335

V2560

•
•
•
•

•
•
•
•
•

odolný nylon
kapsa na náhradní baterie
speciální úchyt na různé velikosti opasků
pro model NEXTORCH # T3

odolný nylon
tři kapsy
kapsa na náhradní baterie
speciální úchyt na různé velikosti opasků
pouze pro NEXTORCH Magic MaxII

V1408

V2844

•
•
•
•
•

•
•
•
•

pro model NEXTORCH # T6A
odolný nylon
flexibilní poutko s vnitřním háčkem
nastavitelný vnitřní prostor
dvoucestný zip
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pouzdro na svítilnu
odolný nylon
speciální úchyt na různé velikosti opasků
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
Z3, Z6, Z9, RT3, RT7, GT6A-S, GT6A-R,
GT6A-L, GT6A-RL

V4018

LT2111

•
•
•
•

• pro modely NEXTORCH # T6, T6A, T9, X1,
RT3, RT7

nerezová ocel
safe-lock mechanismus
přívěšek na klíče
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
Magic Max, Magic Max II, X1

G46-A
• nylonové poutko
• nerezový kroužek pro uchycení svítilny
• pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z6, Z9
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ŽÁROVKY

L66

V30F

•
•
•
•

•
•
•
•

160 lumenů
výdrž 240 minut s 2x NT123A
životnost více než 100,000 hodin
pro modely NEXTORCH # T6A LED SET,
T6A, T6, Z3, Z6, GT6A-L, GT6A-S

3 módy, bílé světlo
životnost LED diody 10 let
mnohem delší provoz
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, Z6,
RT3, RT7, GT6A, P1, P3

V36

V72

• 3.6V xenonová žárovka
• plněno pod vysokým tlakem 40kg/cm2
vysoce čistým xenonem(99,999%) , který 2x
až 4x zvyšuje účinost žárovky
• svítivost až 60 lumenů
• pronikavé žluté světlo
• pro modely NEXTORCH # RT3, GT6A-R

• 7.2V xenonová žárovka
• plněno pod vysokým tlakem 40kg/cm2
vysoce čistým xenonem(99,999%) , který 2x
až 4x zvyšuje účinost žárovky
• reflektor s nízkým rozptylem
• pronikavé žluté světlo
• pro modely NEXTORCH # RT7

V66

V99

• 6V xenonová žárovka
• plněno pod vysokým tlakem 40kg/cm2
vysoce čistým xenonem(99,999%) , který 2x
až 4x zvyšuje účinost žárovky
• svítivost až 85 lumenů
• pronikavé žluté světlo
• pro modely NEXTORCH # T6A, T6, Z6,
GT6A-S

• 9V xenonová žárovka
• plněno pod vysokým tlakem 40kg/cm2
vysoce čistým xenonem(99,999%) , který 2x
až 4x zvyšuje účinost žárovky
• svítivost až 110 lumenů
• pronikavé žluté světlo
• pro modely NEXTORCH # T9,Z9
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AKUMULÁTORY A BATERIE

BA10

FR14505

• NT18650 Li-ion akumulátor 2200mAH
11.1V s digitálním ochraným obvodem
• vysoká kapacita bez paměťového efektu
• životnost až 10 let
• pouze pro model NEXTORCH Saint Torch

• funkční i v extrémních podmínkách -40°C
do 60°C
• vydrží 3x - 10x déle než obyčejné AA
baterie
• o 40% lehčí než obyčejné AA baterie
• pro modely NEXTORCH # myTorch AA,
myTorch 2AA, CP1, K2, TA1, TA2, X1, X1A,
Magic Max, Magic Max II
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LR6

NT18650A

•
•
•
•

•
•
•
•
•

vyšší kapacita než u obyčejných AA baterií
odolné balení
4 AA baterie
pro modely NEXTORCH myTorch AA,
myTorch 2AA, CP1, K2, TA1, TA2, X1, X1A,
Magic Max, Magic Max II

umožňuje programování během nabíjení
ultra vysoká kapacita
bez paměťového efektu
zabudovaný digitální ochraný obvod
pouze pro myTorch™ 18650

NT123A

NT2

• pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
Z3, Z6, Z9, GT6A-S, GT6A-L, T1, T3,
MagicMax II, New Star
• o 10% více kapacity než obyčejná CR123A
• vydrží o 20% déle
• zabudovaný ochraný obvod

• 3V lithiová baterie
• ultra silná pro vysoký výkon svítilny
• pro model NEXTORCH Magic MAX

NT18650

NTR123A

• pro modely NEXTORCH # RT3, RT7,
GT6A-R, GT6A-RL, P1, P3, P6A, T12D
• vysoká kapacita 2200mAh
• bez paměťového efektu
• zabudovaný digitální ochraný obvod

•
•
•
•
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NTR123A 3V lithiový akumulátor
kapacita 600mAh
zabudovaný ochraný obvod
pro modely NEXTORCH # T6A, T6, T9,
Z3, Z6, Z9, P1, P3, P6A, GT6A-S, GT6A-L,
GT6A-RL, Knight Star

NABÍJEČKY A SETY

CC3

NTR123A Set

• NT18650 expresní nabíječka Li-ion
akumulátorů do auta
• vstupní napětí : 12V-24V
• vstup : 4.2V/1.2A
• pro modely NEXTORCH # RT3, GT6A-R,
GT6-RL, P1, P3, P6A, myTorch 18650
• nabíječka pro NT18650
• pouze pro Li-ion akumulátory

•
•
•
•
•

CC7
• NT18650 expresní nabíječka Li-ion
akumulátorů do auta
• vstupní napětí : 10V-24V
• výstup : 4.2V/1.0A x 2
• nabíječka pro NT18650
• pouze pro Li-ion akumulátory
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3V set nabíječky a dvou akumulátorů
nabití a vybití až 300x
LED indikátor stavu nabíjení
nabíjecí cyklus cca 3 hodiny
pro modely NEXTORCH # T12D, T6A,
T6, T9, Z3, Z6, Z9, P1, P3, P6A, GT6A-S,
GT6A-L, GT6A-RL,

KONCOVKY

BFTC

D6

• pro modely NEXTORCH # T6A, Z6, T9, Z9.
• i pro svítilny jiných značek s provozním
napětím 3V - 9V
• stálé nebo signální světlo
• svícením touto koncovkou prodloužíte výdrž
svítilny až 50x
• modré světlo

• klasické on/off zapínání
• ovládaní jednou rukou
• pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z6, Z9
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FTC

AH6

•
•
•
•
•
•

signalizační koncovka
stálé nebo signální světlo
vodotěsná konstrukce
provozní napětí 3V - 9V
pro modely NEXTORCH # T6A, T9, Z6, Z9.
i pro svítilny jíných značek s provozním
napětím 3V - 9V
• bílé světlo

• útočné okruží
• příslušenství pro instalaci
• pro modely NEXTORCH #
T6A,RT3,RT7,GT6A Série

GFTC

TIT12

• pro modely NEXTORCH # T6A, Z6, T9, Z9.
• i pro svítilny jiných značek s provozním
napětím 3V - 9V
• stálé nebo signální světlo
• svícením touto koncovkou prodloužíte výdrž
svítilny až 50x
• zelené světlo

•
•
•
•
•

RFTC

PC176

• pro modely NEXTORCH # T6A, Z6, T9, Z9.
•
• i pro svítilny jiných značek s provozním
•
napětím 3V - 9V
•
• stálé nebo signální světlo
•
• svícením touto koncovkou prodloužíte výdrž
svítilny až 50x
•
• červené světlo
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útočné okruží
agresivní vzhled
tvrzený hliník
příslušenství pro instalaci
pro modely NEXTORCH # T6A, RT3, RT7,
GT6A-S, GT6A-R, GT6A-L, GT6A-RL

signalizační kužel
vysoká viditelnost výstražného světla
úzký paprsek svítící z vrcholu kuželu
flexibilní PVC lze nasadit na svítilny různých
velkostí
průměr: (22mm-39.5mm) x 176mm

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

U72

LC6

•
•
•
•

•
•
•
•

plně čirá teplu odolná čočka
2 kusy těsnění
velikost : 72.8mm x 2mm
pouze pro model NEXTORCH Saint Torch

hadřík na čištění čočky
ultra jemná tkanina.
velikost : 58 x 40 x 20 mm
pro všechny modely NEXTORCH

U28

SL6

•
•
•
•

•
•
•
•

plně čirá čočka
příslušenství pro instalaci
velikost : 28mm x 1mm
pro modely NEXTORCH # T6A, RT3, RT7,
GT6A
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silikonové mazadlo
pro mazání těsnění a závitů
odolné vysokým teplotám
pro všechny modely NEXTORCH

Distributor pro ČR
PeBOIS s. r. o.
Olomoucká 267/29
746 01 Opava
IČ: 60323213
DIČ: CZ60323213
KOS Ostrava odd.C vl.11551
www.BOIS.cz

Kontaktní osoba:
Tomáš Brada
Mobil: 775 892 220
Tel: 553 622 662
Fax: 553 622 662
E-mail: tomas.brada@bois.cz

