
LED LENSER®*

P2 BM, P3 BM, P4 BM, 
P2 AFS, P3 AFS, P4 AFS, P6

LED LENSER®*
Creating New Worlds of Light

LED LEnSER®* P6

145 m*

130 lm*

Advanced Focus SystemBlue Moon Focus System
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Nr art. 8406
Nr blistra 8606

Właściwości

• Advanced Focus System (AFS)
Równomierny krąg światła (rozproszonego)
Ostra wiązka światła dalekiego zasięgu (skupionego)

• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 2 × baterie AA
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

LED High End Power LED

Długość 168 mm

Waga 120 g

Strumień światła 130 lm*

Baterie 2 x AA 1.5 V

Zbiornik energii 8,4 Wh***

Czas świecenia 8 h**

Zasięg świecenia 145 m*

Dane techniczne

Wierny towarzysz serwisantów i monterów

Smukła, elegancka, nowoczesna i przyjazna w obsłudze. Konstrukcja latarki pozwala 
w łatwy sposób, jedną ręką regulować skupianie światła. Latarka LED LENSER® P6 jest 
zasilana dwoma popularnymi bateriami typu paluszek i mimo swojego niewielkiego 
ciężaru daje ultrabiałe, wyjątkowo jasne światło. Kolejną zaletą latarki jest jej niewielki 
koszt eksploatacji.

Akcesoria dodatkowe

Uchwyt do LED LENSER® P6
Za pomocą wygodnego uchwytu 
latarkę można bardzo szybko 
przymocować do spodni lub do paska.

Nr art. 0315
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Seria Professional* Strumień światła (lumen) wzgl. maksymalny zasięg światła (metry) mierzone przy najjaśniejszym ustawieniu po włączeniu z nowymi bateriami.
Przyjęto tu średnie wartości, które w zależności od chipu i baterii mogą się różnić +/- 15 %.

** Średni czas świecenia do uzyskania strumienia światła wynoszącego 1 lumen.
*** Szacunkowa wartość pojemności podawana w watogodzinach (Wh). Wartość ta odnosi się do baterii dołączonej(nych) w zestawie z danym artykułem,  

natomiast w latarkach zasilanych akumulatorami do zastosowanego(ych) akumulatora(ów) w stanie jego/ich pełnego naładowania.

SKLEP RATOWNICZY • RATUJESZ.PL
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Speed Focus
Speed Focus – mechanizm przesuwny 
umożliwiający obsługę jedną ręką, jest 
szybki, niezawodny i wielokrotnie 
przewyższa stosowane dotychczas 
mechanizmy obrotowe. 

Dzięki połączeniu reflektora i soczewki 
opatentowany* system Advanced Focus System 
(AFS) umożliwia doskonałe ogniskowanie światła 
w obu pozycjach skupienia wiązki światła. 
Atutem systemu AFS jest duży zasięg światła  
w ustawieniu na ogniskowanie skupiające - w 
porównaniu z tradycyjnymi reflektorami 
niezwykle skuteczna soczewka reflektora kieruje 
znacznie więcej światła na obiekt**.

* Patent europejski EP 1880139; US Patent 7,461,960. 
** Wartość może się znacząco różnić w zależności od konstrukcji i     
typu chipów oraz baterii.

System Blue Moon Focus separuje pasmo 
niebieskie światła LED, kierując je na krawędź 
wiązki światła. W ten sposób powstaje 
charakterystyczny, biały stożek świetlny z 
niebieską krawędzią. Szczególną uwagę 
zwraca wyraźnie zarysowany kontur wiązki 
światła oraz równomierne oświetlenie. Zalety 
systemu Blue Moon Focus są szczególnie 
widoczne przy oświetleniu z bliska.

Wyraźny kontur światła –  
intensywne oświetlenie bliskich obiektów

Znacznie więcej skupionego światła** - imponujący zasięg

Grupa MARKA24 Marcin Kaźmierczak • ul. Zdrojowa 7 • 84-207 Bojano
Tel.: +48-785-905-095 • sklep@ratujesz.pl • www.ratujesz.pl • Skype: ratujesz.pl • GG: 5955227Te
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Większa głowica zwiększa zasięg światła

Latarka LED LENSER® P3 BM jest bliźniaczą wersją modelu LED LENSER® P2 BM. Jej większa głowica umożliwia zwiększenie 
zasięgu światła. Szybkie ogniskowanie Speed Focus w połączeniu z systemem Blue Moon Focus pozwala na błyskawiczne 
przejście z równomiernego oświetlenia najbliższego otoczenia do ostrej wiązki światła dalekiego zasięgu. Ergonomiczny i 
perfekcyjny klips to zaleta tego modelu, podobnie jak koncepcja baterii: niedroga bateria alkaliczna (typ AAA) stanowi zapas 
energii na wiele godzin świecenia.

* Strumień światła (w lumenach) wzgl. maksymalny zasięg światła (w metrach) zmierzony przy ustawieniu na maksymalną jasność, ze świeżą baterią alkaliczną. 
Chodzi przy tym o wartości przeciętne, które mogą się różnić w poszczególnych przypadkach, w zależności od chipu i baterii, o +/- 15%. 

** Średni czas świecenia na najniższym stopniu do uzyskania strumienia światła 1 lumena.
***  Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy baterii dostarczanych wraz z produktem, a w przypadku latarek z akumulatorami – całkowicie naładowanych akumulatorów.

* Strumień światła (lumen) wzgl. maksymalny zasięg światła (metry) mierzone przy najjaśniejszym ustawieniu po włączeniu z nowymi bateriami.
Przyjęto tu średnie wartości, które w zależności od chipu i baterii mogą się różnić +/- 15 %.

** Średni czas świecenia na najniższym stopniu do uzyskania strumienia światła 1 lumena.
***  Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy baterii dostarczanych wraz z produktem, a w przypadku latarek z akumulatorami – całkowicie naładowanych akumulatorów.
**** Patent EP 1880139; patent USA 7,461,960 

Właściwości

• Blue Moon Focus System
• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 1 × bateria AAA
• Uchwyt
• Kółko do kluczy
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

Właściwości

• Blue Moon Focus System
• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 1 × bateria AAA
• Uchwyt
• Kółko do kluczy
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

Nr art. 8403
Nr blistra 8603

Wyróżnia się długim czasem świecenia i funkcją Speed Focus 

Latarka dla techników i monterów. Zarówno podczas przeglądu podwozia samochodu, przy wymianie bezpieczników czy pracy w 
zakładzie przemysłowym, latarka LED LENSER® P4 BM okazuje się bezcenną pomocą. Można ją błyskawicznie przypiąć klipsem do 
koszuli lub fartucha, a przy tym jest tak lekka, że praktycznie nie zauważa się jej podczas noszenia. Tym bardziej docenia się jej 
intensywne światło, które można ogniskować poprzez przesunięcie głowicy latarki. Do zasilania latarki służą dwie 
typowe i niedrogie baterie typu AAA.

Właściwości

• Advanced Focus System (AFS)
Równomierny krąg światła (rozproszonego)
Ostra wiązka światła dalekiego zasięgu (skupionego)

• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 2 × bateria AAA
• Uchwyt
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

LED High End LED

Długość 96 mm

Waga 35 g

Strumień światła 16 lm*

Baterie 1 x AAA 1,5 V

Zbiornik energii 1,8 Wh***

Czas świecenia 7 h**

Zasięg świecenia 31 m*

Dane techniczne

LED High End LED

Długość 103 mm

Waga 36 g

Strumień światła 16 lm*

Baterie 1 x AAA 1,5 V

Zbiornik energii 1,8 Wh***

Czas świecenia 7 h**

Zasięg świecenia 25 m*

Dane techniczne

LED High End LED

Długość 139 mm

Waga 51 g

Strumień światła 25 lm*

Baterie 2 x AAA 1,5 V

Zbiornik energii 3,6 Wh***

Czas świecenia 7,5 h**

Zasięg świecenia 45 m*

Dane techniczne

Model podstawowy z funkcją Blue Moon oraz Speed Focus

Latarka waży zaledwie 36 gramów, czyli mniej niż pokrywa komory na baterie większych latarek. To maleństwo 
jest wyposażone w system Blue Moon Focus - ogniskowanie odbywa się poprzez przesunięcie głowicy latarki 
(Speed Focus). Zachwyt budzi niebieski pierścień otaczający biały stożek światła. Podobnie jak w innych naszych 
latarkach, również w modelu LED LENSER® P2 BM nie oszczędzaliśmy na niczym - z wyjątkiem wagi. 

Nr art. 8404
Nr blistra 8604

Właściwości

• Blue Moon Focus System
• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 2 × bateria AAA
• Uchwyt
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

LED High End LED

Długość 147 mm

Waga 53 g

Strumień światła 18 lm*

Baterie 2 x AAA 1,5 V

Zbiornik energii 3,6 Wh***

Czas świecenia 8,5 h**

Zasięg świecenia 25 m*

Dane techniczne

Fascynujące ogniskowanie wiązki światła dzięki funkcji Advanced Focus System  

Na bazie cenionej przez techników i monterów latarki LED LENSER® P4 stworzyliśmy model LED LENSER® P4 AFS. Latarka ta jest 
wyposażona w opatentowany**** przez nas Advanced Focus System, dzięki czemu świeci dużo jaśniej niż wiele podobnych latarek. 
Smukły kształt i doskonała zdolność skupiania światła czynią z niej idealnego pomocnika podczas prac inspekcyjnych. Latarka LED 
LENSER® P4 AFS to najlepszy wybór podczas prac przy przeglądach urządzeń technicznych, instalacji elektrycznych czy silników.

Nr art. 8404-A
Nr blistra 8604-A

* Strumień światła (w lumenach) wzgl. maksymalny zasięg światła (w metrach) zmierzony przy ustawieniu na maksymalną jasność, ze świeżą baterią alkaliczną. 
Chodzi przy tym o wartości przeciętne, które mogą się różnić w poszczególnych przypadkach, w zależności od chipu i baterii, o +/- 15%. 

** Średni czas świecenia na najniższym stopniu do uzyskania strumienia światła 1 lumena.
***  Wartość obliczeniowa pojemności w watogodzinach (Wh). Dotyczy baterii dostarczanych wraz z produktem, a w przypadku latarek z akumulatorami – całkowicie naładowanych akumulatorów.
**** Patent EP 1880139; patent USA 7,461,960 

LED High End LED

Długość 94 mm

Waga 31 g

Strumień światła 25 lm*

Baterie 1 x AAA 1,5 V

Zbiornik energii 1,8 Wh***

Czas świecenia 6 h**

Zasięg świecenia 45 m*

Dane techniczne

Nr art. 8402-A
Nr blistra 8602-A

Optymalne ogniskowanie wiązki światła dzięki funkcji Advanced Focus System

Model LED LENSER® P2 AFS jest udoskonaleniem popularnej latarki LED LENSER® P2. Wyposażyliśmy ją w nasz 
opatentowany**** system Advanced Focus System oraz funkcję Speed Focus, umożliwiającą wygodne ogniskowanie 
wiązki światła za pomocą jednej ręki. Zwiększona moc światła sprawia, że ta malutka latarka-brelok robi naprawdę 
duże wrażenie.

Właściwości

• Advanced Focus System (AFS)
Równomierny krąg światła (rozproszonego)
Ostra wiązka światła dalekiego zasięgu (skupionego)

• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 1 × bateria AAA
• Uchwyt
• Kółko do kluczy
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

Świeci niemal dwukrotnie dalej niż model LED LENSER® P3 BM

Latarka LED LENSER® P3 AFS to piękna przywieszka do kluczy. Wyposażona w soczewkę reflektorową 
Advanced Focus System, gwarantuje niewiarygodny zasięg światła przy zasilaniu zwykłą, niedrogą baterią. 
Zalety tego modelu to żywotność baterii oraz niewielka waga.

Właściwości

• Advanced Focus System (AFS)
Równomierny krąg światła (rozproszonego)
Ostra wiązka światła dalekiego zasięgu (skupionego)

• Speed Focus (skupianie wiązki jedną ręką)
• Ochrona przed wodą rozpryskową
• Wytrzymała metalowa obudowa

Zawartość zestawu

• 1 × bateria AAA
• Uchwyt
• Kółko do kluczy
• Futerał mocowany na pasku
• Smycz do zawieszania na ręku
• Instrukcja obsługi

LED High End LED

Długość 90 mm

Waga 34 g

Strumień światła 25 lm*

Baterie 1 x AAA 1,5 V

Zbiornik energii 1,8 Wh***

Czas świecenia 6 h**

Zasięg świecenia 60 m*

Dane techniczne

Nr art. 8402
Nr blistra 8602

Nr art. 8403-A
Nr blistra 8603-A




