
X400®

LED Handgun / Long Gun WeaponLight with Red Laser

Características

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

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

 Alta visibilidade 5 mW / 635 nm mira laser vermelho
 Quick-detach trilho de fixação
 Aceita pistola opcional e arma longa interruptores fuste
 Obras de alta resistência de alumínio aeroespacial com Mil-

Spec anodização; polímero resistente ao impacto; revestido 
de lentes temperada

 Intempéries o anel e junta selada
 Inclui baterias 123A de alta energia com vida útil de 10 anos

Descrição

X400

 O X400 SureFire combina uma luz branca brilhante com um dispositivo luminoso de laser vermelho com o objetivo 
de uma WeaponLight. Um LED de alta eficiência gera 170 lúmen de luz branca brilhante focada por uma reflexão interna 
total (TIR) para produzir um feixe apertado com bom alcance e luz envolvente significativo para a visão periférica. O LED 
não tem filamento para queimar ou quebrar e gera nível tático luz suficiente para submergir um agressor a noite, adaptado 
visão para 2,4 horas por conjunto de baterias. A 5 miliwatts, 635 mira laser nanômetros, localizado abaixo da luz principal, é 
quase duas vezes mais brilhante e muito mais visível do que o concorrente mais próximo. Mecanismo de ajuste do laser 
utiliza parafusos Nylok® que não vai voltar para fora dos efeitos do recuo, o que significa que raramente precisa ser zerado 
novamente. A combinação de luz / laser branco faz com que o X400 eficaz no fim de compromissos de médio alcance, ideal 
para a aplicação da lei, militar e uso de auto-defesa. O corpo de alumínio aeroespacial de alta resistência é Mil-Spec 
anodizado duro para a resistência superior e resistência à corrosão, e o anel e junta selada para torná-lo à prova de 
intempéries. O X400 vem com duas fatias de adaptadores que permitem rápida ligação para e remoção de qualquer 
Universal ou trilhos Picatinny. Um empurrão ambidestro / interruptor fornece operação de um dedo para qualquer operação 
momentânea ou constante, e um interruptor de modo permite que você selecione uma luz branca apenas, a luz branca + 
laser, laser de apenas, ou sistema desativar. Aderência opcional pistola muda operação de autorização com o dedo 
aderência superior, mantendo o dedo indicador livre para operar o gatilho arma. Outras opções estão disponíveis para a 
operação do X400 quando ligado a uma arma longa.
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ESPECIFICAÇÕES

SAÍDA                         170 LÚMEN

TEMPO DURAÇÃO    2:40 HORAS

PESO                         124,7 GRAMAS

TAMANHO                 9,14 CENTÍMETROS

DIÂMETRO                2,54 CENTÍMETROS

BATERIAS                  02 DE 123A 
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