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Características

 Praticamente indestrutível LED regulado para maximizar a 
produção e tempo de execução

 Saída de nível tático com lente TIR para aplicações fim de 
maior alcance

 Quick-detach trilho de fixação

 Aceita pistola opcional e arma longa interruptores fuste

 Intempéries o anel e junta selada

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

 Inclui duas baterias 123A com 10 anos de vida útil

Descrição

X300U-A

 A X300 Ultra WeaponLight possui um LED de alto desempenho, que gera 500 lúmen de de luz branca, produz um 
feixe apertado com alcance estendido, significativo para a visão periférica. O LED praticamente indestrutível e altamente 
eficiente gera nível tático luz mais do que suficiente para submergir um agressor no escuro. O corpo de alumínio 
aeroespacial de alta resistência é Mil-Spec anodizado duro para a resistência superior. O X300 Ultra também é versátil e 
pode ser anexado a uma pistola ou uma arma longa desde o seu sistema Rail-Lock® permite a rápida fixação e remoção a 
partir de qualquer Universal ou Picatinny trilhos. Seu impulso ambidestro integrante / interruptor permite a operação de um 
dedo para qualquer operação momentânea ou constante-on. Opcionais interruptores aderência DG estão disponíveis para 
uso com uma pistola, e um interruptor fita XT07 permite que o X300 Ultra para ser ativado quando ligado a uma arma longa, 
sem alterar o seu controle sobre a arma.

  
 

ESPECIFICAÇÕES

SAÍDA                         ALTO: 500 LÚMEN

TEMPO DURAÇÃO    1:30 HORA

PESO                         113,3 GRAMAS

TAMANHO                 9,1 CENTÍMETROS

DIÂMETRO                3,4 CENTÍMETROS

BATERIAS                  02 DE 123A 
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