
M900A

Vertical Foregrip WeaponLight -- Swing-Lever™ Clamp

Características

 Lâmpada incandescente de alto rendimento com 
refletor de tamanho médio por cerca de-aplicações 
de médio alcance;

 Secundárias luzes de navegação de LED 
disponíveis em branco (WH), vermelho (RD) e azul 
(BL)

 Feixe Switches-primária: dois blocos de pressão de 
aderência momentânea-on, interruptor rotativo 
constante-on, sistema de desativar comutador 
rotativo. Luzes de navegação: almofada pressão 
momentânea-on

 Braçadeira Swing-Lever™ trilho sistema Integral 
para trilhos Picatinny

 Obras de alta resistência de alumínio aeroespacial 
com Mil-Spec anodização; polímero resistente ao 
impacto; revestido janela temperado

 Intempéries-O-ring e junta selada
 Disponível em Areia Preta e Desert
 Inclui baterias 123A de alta energia com vida útil de 

10 anos

Descrição

M900A

 O M900A atribui, por meio de uma braçadeira Swing Alavanca trilho integrante armas longas equipado com um 
trilho Picatinny na parte inferior do fuste. Este WeaponLight produz um feixe brilhante configurado para fechar a aplicações 
de médio alcance, e também dispõe de duas luzes de navegação de baixa de saída disponíveis em branco, vermelho ou 
azul. Saída do feixe primário é de 125 lúmen de uma hora de tempo de execução usando um conjunto da lâmpada MN10 ou 
225 lúmen durante 20 minutos, utilizando um conjunto lâmpada MN11 (incluída). O M900A tem quatro interruptores feixe 
primário: dois blocos de pressão momentânea-on para ativar a luz principal (um de cada lado para a operação ambidestro), 
um comutador rotativo constante-on para a luz principal, e um interruptor sistema de desativar que bloqueia todas as luzes 
na posição OFF para evitar a ativação acidental durante operações secretas, transporte ou armazenamento. As luzes de 
navegação é operada por um interruptor polegar almofada de pressão momentânea-on. Disponível em Areia Preta e 
Desert.
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ESPECIFICAÇÕES

SAÍDA                         225 LÚMEN

TEMPO DURAÇÃO    1 HORA

PESO                         36,8 GRAMAS

DIÂMETRO                4,11 CENTÍMETROS

BATERIAS                  03 DE 123A 
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