
Latarka kątowa
PELI 3660

Latarka
PELI 2460

Kandele Lumeny Waga z bateriami Zasilanie

10000CP 28 306g 4 NiMh AA

Napięcie Moc Czas pracy

4,8V 1W 7 godzin @ 10°C

Pełna oferta zawiera kilkadziesiąt modeli latarek. Dla straży pożar-

nej szczególnie polecamy dwie serie latarek Peli, seria 36xx i 24xx, 

przy czym każda z tych serii zawiera produkty różniące się elemen-

tami takimi jak:

• kolor żółty lub czarny

• źródło światła Xenon lub Recoil LED

• produkt ładowalny lub zasilany bateriami.

Seria 36xx to latarki kątowe, seria 24xx to latarki doręczne, często 

stosowane jako nahłemowe mocowane uchwytem uniwersalnym 

typ 770. Głowice z modułami świetlnymi pomiędzy seriami 24xx

a 36xx są zamienne.

Oferta skierowana jest także do różnych sektorów rynku: prze-

mysł, użytkownicy pracujący  w strefach niebezpiecznych (strefy za-

grożenia wybuchem), policja, agencje ochrony, wojsko, turystyka, 

nurkowanie, itd.

Jedną z podstawowych zalet latarek PELI™ jest doskonała jas-

ność świecenia. Bez względu na rodzaj źródła światła (ksenon, 

dioda, halogen), zawsze stosujemy najnowsze rozwiązania tech-

nologiczne w celu uzyskania mocnego, dobrze skupionego snopa 

światła, który umożliwia bardzo dobrą widoczność w ciemnościach, 

a także przenika przez dym, deszcz i mgłę. Dzięki materiałom (ABS, 

polipropylen, poliwęglan), jakich używamy do produkcji, nasze latar-

ki posiadają bardzo wysoką odporność na wstrząsy, uderzenia oraz 

na działanie różnych środków chemicznych.

PELI – latarki dla profesjonalistów

OPIS LATARKI KĄTOWEJ, MODEL 3660:
Latarka kątowa 3660 to popularna wersja ładowalna. Latarka Lit-

tle Ed jest jedną z najlżejszych i najmniejszych profesjonalnych 

latarek kątowych na rynku. Chociaż została stworzona z myślą

o zastosowaniu przez strażaków, to może być wykorzystywana

w przemyśle lub do rekreacyjnego użycia. Wszędzie tam gdzie ist-

nieje potrzeba użycia obydwu rąk, a jednocześnie trzeba posiadać 

potężne źródło światła. Głowica latarki usytuowana pod kątem 

90° pozwala skierować snop światła w miejsca mało dostępne, 

nawet tam gdzie użycie innej latarki może sprawić trudność lub 

być niemożliwe. Zastosowano w tej latarce technologię Recoil LED 

(odwrócony LED). Polega ona na skierowaniu całej mocy 1 Wato-

wej diody Luxeon z powrotem do reflektora, który działając jak 

zwierciadło latarni morskiej odbija 100% światła w skupionej, nie-

zwykle czystej i białej  wiązce. Żywotność takiej diody wynosi po-

nad 10000 godzin, co sprawia iż ta latarka jest bardzo ekonomicz-

na w użytkowaniu. Zastosowanie także akumulatorów niklowo 

wodorkowych pozbawionych efektu pamięci pozwala doładować 

latarkę w każdym dowolnym momencie, bez potrzeby rozładowa-

nia akumulatorów. Jej stalowy klips o dużej wytrzymałości pozwa-

la na łatwe i pewne przymocowanie latarki do munduru, odzieży 

roboczej lub każdego innego ubioru gdzie można wpiąć klips. La-

tarka Little Ed jest oczywiście jak prawie każda inna z oferty PELI 

Products wodoodporna i posiada europejski certyfikat bezpieczeń-

stwa ATEX II 3 GD EEx nL IIC T4 135°C.

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET.
Dla podniesienia bezpieczeństwa użytkownika w większości modeli 

zastosowano specjalne rozwiązania: 

• automatyczny, jednostronny zawór umożliwiający usuwanie 

wodoru wydzielającego się z baterii, 

• absorber wodoru powstającego wewnątrz latarki, 

Nasze latarki posiadają świadectwa bezpieczeństwa. W Europie 

spełniają dyrektywy ATEX.

Polecane są do Strefy 0, Strefy 1 oraz do Strefy 2.

GWARANCJA 
Latarki Peli™, tak jak i skrzynie PELI™, objęte są legendarną, doży-

wotnią gwarancją.

Ewentualne usterki spowodowane jakością wykonania, objęte są do-

żywotnią gwarancją. 

Gwarancja nie obejmuje modułów świecących, baterii oraz zawar-

tości skrzyni. 

Uwaga: powyższa gwarancja nie obejmuje ugryzień rekina oraz 
ataków niedźwiedzia lub dzieci do lat 5.

SWIATŁO, DŹWIĘK, ŁĄCZNOŚĆ
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