LATARKI
ŁADOWARKI
AKCESORIA
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Multi-latarki
Latarki taktyczne
Latarki szperacze
Latarki do codziennego użytku
Kompaktowe multi-latarki
Ładowarki
Akcesoria

SPECYFIKACJA
Strumień
światła

Zasięg
światła

Dioda LED

Akumulator

Ładowarka

Wizard C2 Pro Max

4000 lm

114 m

XHP70.2

21700

Magnetyczna
USB

Wizard C2 Pro

2500 lm

131 m

XHP50.2

18650

Magnetyczna
USB

Wizard C2 Pro Nichia

1600 lm

113 m

NV4L144

18650

Magnetyczna
USB

Wizard C2 WR

1100/
230 lm

98/
41 m

2*XD16/
2*XQE

18650

Magnetyczna
USB

Wizard C2 WUV

1100 lm/
1.6 W

98 m

2*XD16/
18650
2*PQ2N-3FLE-AFC

Magnetyczna
USB

Wizard C2

1200 lm

108 m

LH351D

18650

Magnetyczna
USB

Wizard C1 Pro

1000 lm

100 m

LH351D

18350

Magnetyczna
USB

Elf C2

1100 lm

105 m

LH351D

18650

Micro USB

Elf C1

1000 lm

103 m

LH351D

18350

Micro USB

Predator Pro Max

2000 lm

600 m

XHP35 HI

21700

Magnetyczna
USB

Predator Pro

1500 lm

501 m

XHP35 HI

18650

Magnetyczna
USB

Predator

1000 lm

437 m

XP-L HI

18650

-

Predator Green

200 lm

297 m

XP-E2

18650

-

Predator Red

160 lm

255 m

XP-E2

18650

-

Viking Pro Max

3500 lm

350 m

XHP70.2

21700

Magnetyczna
USB

Viking Pro

2200 lm

288 m

XHP50.2

18650

Magnetyczna
USB

Viking

1050 lm

366 m

XP-L

18650

-

Dobermann Pro Max

2000 lm

430 m

XHP35 HI

21700

Magnetyczna
USB

Dobermann Pro

1500 lm

368 m

XHP35 HI

18650

Magnetyczna
USB

Dobermann

1000 lm

381 m

XP-L HI

18650

-

Dobermann Green

200 lm

274 m

XP-E2

18650

-

Dobermann Red

160 lm

212 m

XP-E2

18650

-

Barracuda Pro

1500 lm

800 m

XHP35 HI

2*18650

-

Barracuda

1150 lm

775 m

XP-L HI

2*18650

-

MULTI-LATARKI

LATARKI TAKTYCZNE

LATARKI SZPERACZE

LATARKI DO CODZIENNEGO UŻYTKU
Partner C2 Pro

1700 lm

310 m

XHP35 HI

21700

Magnetyczna
USB

Partner C2

1000 lm

229 m

XP-L HI

18650

Magnetyczna
USB

Prime C2 Pro

2400 lm

123 m

XHP50.2

18650

Magnetyczna
USB

Prime C2

1000 lm

114 m

LH351D

18650

Magnetyczna
USB

Prime C1 Pro

950 lm

112 m

LH351D

18350

Magnetyczna
USB

KOMPAKTOWE MULTI-LATARKI
Zippy

160 lm

15 m

LH351B

Li-Pol

Micro USB

Zippy Extended Set

160 lm

15 m

LH351B

Li-Pol

Micro USB

Zippy Extended Set WR

120/30 lm

12/6 m

LH351B/Czerwona Li-Pol

Micro USB

Crystal Pro

220/43 lm 14/5 m

LH351B/Czerwona Li-Pol

Micro USB

Crystal

150/30 lm

12/5 m

LH351B/Czerwona Li-Pol

Micro USB

Crystal WRB

150 lm

12 m

LXNZPL 696W/
TX-3535
RGB4

Micro USB

Li-Pol

 Wszystkie modele oprócz kompaktowych multi-latarek, Wizard C2 Pro Nichia
i Wizard C2 WUV, dostępne z białą i ciepłą diodą LED

MULTI-LATARKI
Legendarne latarki, niepowtarzalny design — teraz jeszcze jaśniejsze
i z opcjonalnym światłem czerwonym lub ultrafioletowym
KEMPING

MIASTO

SERWIS

1 LATARKA CZOŁOWA
Łatwa obsługa jedną ręką, niezawodny
uchwyt na czoło. Jednoczęściowa obudowa bez długich przewodów, awaryjnych
gumowych złączek czy zbędnych elementów. Latarkę można łatwo zainstalować,
wyjąć i obrócić w uchwycie o 180°. Silikonowy pierścień z szybkozłączką zapewnia
dodatkowe mocowanie. Kompatybilne z
mocowaniami do kasków serii AHM.
2

LATARKA DO CODZIENNEGO
UŻYTKU
Kompaktowa, wygodny przycisk boczny,
specjalne anodowanie na mat bez
mocnego grawerowania, silny wbudowany magnes i niezawodny zdejmowany
stalowy klips.
3 LATARKA ROWEROWA
Trwała i lekka obudowa z aluminium
lotniczego, zwiększona odporność na
wstrząsy, sprężyna w tylnej obudowie dla
lepszej ochrony akumulatora i sterownika.
Stałe światło bez migotania, kompatybilne
z szybko zdejmowanym uchwytem.
4 TRYB LAMPY (ELF C2, ELF C1)
Działa bezpośrednio z Powerbanku lub
dowolnego adaptera USB bez użycia
baterii.
5

ROWER

PRACA

• PRO Potężna elektronika zapewnia
imponujące 2500 lumenów i rekordowe
6.5 miesiąca w trybie Świetlika. Stała
jasność nawet w niskich temperaturach i
nie w pełni naładowanym akumulatorze
• PRO Wielokolorowe wskazanie
temperatury, poziomu naładowania
i stanu z możliwością wyłączenia
• PRO Łatwe sterowanie domyślnie
i możliwość przełączenia na
zaawansowane
• PRO W zestawie uniwersalny
uchwyt rowerowy ABM-01 (oprócz
Wizard C1 Pro)
• Wygodna szeroka wiązka z całkowicie
przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed
zarysowaniami przez hartowane szkło
antyrefleksyjne
• Innowacyjna technologia pozwala na
użycie dowolnych akumulatorów 21700,
18650 lub 18350 Li-Ion i zapewnia
pełną ochronę przed zwarciami
• Aktywna ochrona przed przegrzaniem
powyżej +58 °С w czasie rzeczywistym

LATARKA DO KLUCZY
(WIZARD C1 PRO, ELF C1)
Kompaktowy rozmiar i niewielka waga
dla jeszcze wygodniejszego noszenia
w kieszeni, otwór w tylnej obudowie na
kółko na klucze lub pasek na rękę.

• Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

• PRO MAX Zalety wersji Pro, elektronika
nowej generacji i rekordowy strumień
świetlny 4000 lumenów

• Pełna ochrona przed wodą, brudem i
kurzem zgodnie ze standardem IP68 —
latarka działa dalej nawet na głębokości
10 metrów. Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów

• Ładowanie z dowolnego źródła zasilania
USB za pomocą dołączonego kabla
magnetycznego lub Micro USB

LATARKA CZOŁOWA
Latarkę można łatwo zainstalować,
wyjąć i obrócić w uchwycie o 180°

WIZARD
Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnej wielofunkcyjnej latarki do
zastosowań profesjonalnych i codziennych. Modele Wizard niewiarygodnie jasne
i posiadają szerokie doświetlenie boczne.
Ładowanie z dowolnego źródła zasilania

USB za pomocą dołączonego kabla
magnetycznego. W zestawie wygodny
uchwyt na czoło, klips do przypięcia na
ubraniu lub plecaku. Potężny magnes w
tylnej pokrywie do montażu na dowolnej
metalowej powierzchni.

MAGNETYCZNA ŁADOWARKA USB
Niezawodny i wodoodporny port
magnetyczny

WIZARD C2 PRO MAX 4000 lm, 114 m

WIZARD C2 PRO 2500 lm, 131 m

3 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa

3 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa

Biały

6957713003009

F06701C

Biały

6957713002613

F08701C

Ciepły

6957713003016

F06701W

Ciepły

6957713002620

F08701W

Flagowy model z gamy multi-latarek o
oszałamiającej jasności do 4000 lumenów
i szerokim kącie świecenia 110°:150°.
Wysokiej pojemności akumulator 21700
Li-Ion oraz adapter do akumulatora
18650 w zestawie.

Zaktualizowana wersja legendarnej multilatarki Wizard Pro. Potężny profesjonalny
model z maksymalnym zasięgiem światła
w linii latarek wielofunkcyjnych.

WIZARD C2 PRO NICHIA 1600 lm, 113 m

WIZARD C2 1200 lm, 108 m

3 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa

3 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa

Ciepły

Biały

6957713002590

F08901C

Ciepły

6957713002606

F08901W

6957713003498

F06801W

Zaktualizowana wersja z diodą LED
o wysokim współczynniku CRI >90 i
temperaturze barwowej 4500K. Światło
zbliżone do światła słonecznego z
maksymalnym oddawaniem barw.

Jasna latarka wielofunkcyjna z prostym,
intuicyjnym sterowaniem. Optymalna
jasność i zasięg światła do codziennych
zadań. Pierwsza w historii firmy Armytek
latarka wielofunkcyjna stała się jeszcze
lepsza.

WIZARD C1 PRO 1000 lm, 100 m
4 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa, Latarka do kluczy
Biały

6957713002552

F09001C

Ciepły

6957713002569

F09001W

Kompaktowy i lekki model do jeszcze
bardziej wygodnego noszenia w kieszeni,
otwór w tylnej pokrywie na brelok do
kluczy lub pasek na rękę. Funkcjonalność
wersji Pro oraz kompaktowy rozmiar to
najlepszy wybór dla tych, którym wymiary
latarki mają decydujące znaczenie.

BIAŁY
+ СZERWONY

BIAŁY
+ UV

WIZARD C2 WR 1100/230 lm, 98/41 m

WIZARD C2 WUV 1100 lm/1.6 W, 98 m

3 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa

3 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa

Biały + Сzerwony

Biały + UV

6957713003610

Ciepły + Сzerwony 6957713003627

F06901C
F06901W

Model z niesamowitym strumieniem
czerwonego światła do 230 lumenów i
strumieniem białego światła do 1100 lumenów do wędkarstwa, polowania i kempingu. Czerwone światło jest niewidoczne
dla zwierząt, ryb i owadów, wygodne dla
widzenia w nocy.

6957713003702

F08901UF

Latarka wielofunkcyjna z potężnym
strumieniem światła ultrafioletowego do
1.6 W i światła białego do 1100 lumenów.
Ultrafioletowe światło przeznaczone do
wykrywania plam domowych, przecieków,
znaczników fluorescencyjnych, śledzenia
minerałów, badań kryminalistycznych,
weryfikacji pieniędzy i paszportów.

ELF

Latarki wielofunkcyjne o szerokim kącie
świecenia, które mogą być ładowane za
pomocą dowolnego kabla Micro USB
(kabel w zestawie). Dzięki trybowi lampa,
latarka może pracować bez akumulatora bezpośrednio z adaptera USB lub
Powerbanku. Kilka opcji mocowania dzięki
zintegrowanemu magnesowi w tylnej
pokrywie, jak również dzięki dołączonemu
do zestawu uchwytowi na czoło i klipsowi.

ŁADOWARKA
MICRO USB
Niezawodne i
wodoodporne
złącze Micro USB
nawet bez gumowej
wtyczki

ELF C2 1100 lm, 105 m

ELF C1 1000 lm, 103 m

4 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa, Lampa

5 w 1 Latarka czołowa, Do codziennego użytku,
Latarka rowerowa, Lampa, Latarka do kluczy

Biały

6957713002651

F05102C

Biały

6957713002637

F05002C

Ciepły

6957713002668

F05102W

Ciepły

6957713002644

F05002W

Połączenie komfortowej jasności, łatwej
obsługi i rekordowego czasu pracy do
6.5 miesięcy zapewnia wygodne codzienne użytkowanie w pomieszczeniach i na
zewnątrz.

Kompaktowa i lekka latarka wielofunkcyjna o prostym sterowaniu. Niesamowite jak
na swój rozmiar jasność, zasięg i czas pracy. Otwór w tylnej obudowie na pierścień
na klucze lub pasek na rękę.

AKCESORIA DO MULTI-LATAREK
UCHWYT ROWEROWY

ABM-01

6957713002880

MOCOWANIA NA KASKU

A04301

Szybko odpinany uchwyt rowerowy
ABM-01 kompatybilny z latarkami z
serii Wizard i Elf. Wykonany z trwałych i
lekkich materiałów. Łatwe mocowanie do
kierownicy roweru. Utrzymuje latarkę na
miejscu, nawet podczas jazdy po nierównych drogach.

AHM-02

6957713002408

A02501

AHM-03

6957713002996

A04801

Mocowania na kasku Armytek
kompatybilne z latarkami z serii Wizard
i Elf. Łatwe w montażu i pewnie mocuje
się jednym ruchem. Seria obejmuje
uniwersalny model AHM-02 oraz model
do kasku Petzl AHM-03.

LATARKI TAKTYCZNE
Cieszące się popytem modele klasyczne i nowe wersje
z ładowaniem magnetycznym
MIASTO

KEMPING

• PRO MAX Zalety wersji Pro, elektronika
nowej generacji dla jeszcze jaśniejszego
strumienia światła. Dodatkowy przycisk
boczny do wygodnego sterowania
jedną ręką. Dołączony akumulator
21700 Li-Ion
• PRO Wydajne układy elektroniczne
zapewniają stałą jasność nawet w
temperaturze -40 °C i gdy akumulator
nie jest w pełni naładowany
• PRO Dwufazowy przycisk elektroniczny
podobny do przycisku mechanicznego,
ma dwa poziomy nacisku, przy czym stał
się cichy, a żywotność została zwiększona ponad 20 razy
• PRO Sterowanie myśliwskie i taktyczne
zapewniające szybki dostęp do potrzebnych trybów
• PRO Ładowanie z dowolnego źródła
zasilania USB za pomocą dołączonego
kabla magnetycznego USB
• Wypukły przycisk umożliwia łatwe
włączanie latarki w dłoni
• Wytrzymuje odrzut broni każdego
kalibru dzięki ulepszonym sprężynom i
umieszczeniu sterownika we wzmocnionej kapsule z masą ochronną

SERWIS

MYŚLIWI & SIŁY
SPECJALNE

• Specjalny precyzyjnie zaprojektowany
reflektor do diody modyfikacji High
Intensity, zapewniający 1.5 raza większy
zasięg w porównaniu do standardowej
diody, oraz hartowane szkło z powłoką
antyrefleksyjną dla maksymalnego
zasięgu
• Obudowa o standardowej średnicy 1
cala kompatybilna z każdym akcesorium, w tym z oryginalnymi włącznikami
żelowymi i magnetycznym mocowaniem
pod lufą, umożliwiającym szybki demontaż i montaż na broni
• Innowacyjna technologia pozwala na
użycie dowolnych akumulatorów 21700
lub 18650 Li-Ion i zapewnia pełną
ochronę przed zwarciami
• Jednolita obudowa wykonana z
aluminium lotniczego, specjalne matowe
anodowanie bez ostrego radełkowania
• Aktywna ochrona przed przegrzaniem
w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o
niskim poziomie naładowania baterii
• Pełna ochrona przed wodą, brudem i
kurzem zgodnie ze standardem IP68 —
latarka działa dalej nawet na głębokości
25 metrów do 5 godzin. Wytrzymuje
upadki z 10 piętra
MAGNETYCZNA ŁADOWARKA USB
W MODELACH PRO I PRO MAX
Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny

PREDATOR

VIKING

W PROJEKCIE

W PROJEKCIE

PREDATOR PRO MAX 2000 lm, 600 m

VIKING PRO MAX 3500 lm, 350 m

Biały

6957713003214

F08201C

Biały

6957713003276

F08301C

Ciepły

6957713003221

F08201W

Ciepły

6957713003283

F08301W

PREDATOR PRO 1500 lm, 501 m

VIKING PRO 2200 lm, 288 m

Biały

6957713003252

F07301C

Biały

6957713003290

F07701C

Ciepły

6957713003269

F07301W

Ciepły

6957713003306

F07701W

VIKING 1050 lm, 366 m

PREDATOR 1000 lm, 437 m
Biały

6957713001388

F01603BC

Biały

6957713001449

F01801BC

Ciepły

6957713001395

F01603BW

Ciepły

6957713001456

F01801BW

Modele z wąską, ukierunkowana
wiązką światła o imponującym zasięgu,
przeznaczone do zadań taktycznych i
do polowania. Wyraźna plama centralna
z minimalnym doświetleniem bocznym
pozwala dostrzec obiekty znajdujące się w
znacznej odległości. Idealne rozwiązanie
do zastosowania na dalekich dystansach.
Kompletny osprzęt, dodatkowe firmowe
filtry kolorów, włączniki żelowe i mocowania pod lufą zapewniają maksymalną
wydajność i komfort użytkowania.

Dzięki dużej centralnej plamce i szerokiemu doświetleniu bocznemu seria Viking
jest idealna do zastosowań krótko- i
średniodystansowych. Szeroka wiązka
światła pozwala na komfortowe wycelowanie w obiekty znajdujące się w bliskiej
odległości. Latarki są kompatybilne z
oryginalnymi filtrami kolorów, uchwytami
lufy i włącznikami żelowymi. Akcesoria w
zestawie do komfortowego noszenia na co
dzień: pokrowiec-kabura, odpinany klips,
pierścień taktyczny, pasek na rękę.

ZIELONE
ŚWIATŁO
CZERWONE
ŚWIATŁO

Dostępne modele z zieloną lub czerwoną diodą LED. Zielone światło
jest odpowiednie do obserwacji z zasadzki, pracy z mapami i
przyrządami nawigacyjnymi. Czerwone światło jest niewidoczne dla
zwierząt, ryb i owadów, wygodne dla widzenia w nocy.

PREDATOR RED 160 lm, 255 m
Czerwony

6957713001418

DOBERMANN RED 160 lm, 212 m
F01602BR

Czerwony

F01602BG

Zielony

PREDATOR GREEN 200 lm, 297 m
Zielony

6957713001401

6957713001517

F02002BR

DOBERMANN GREEN 200 lm, 274 m
6957713001500

F02002BG

W PROJEKCIE

DOBERMANN
DOBERMANN PRO MAX 2000 lm, 430 m
2 w 1 Latarka taktyczna, Do codziennego użytku
Biały

6957713003313

F08401C

Ciepły

6957713003320

F08401W

DOBERMANN PRO 1500 lm, 368 m
2 w 1 Latarka taktyczna, Do codziennego użytku
Biały

6957713003351

F07501C

Ciepły

6957713003368

F07501W

DOBERMANN 1000 lm, 381 m
2 w 1 Latarka taktyczna, Do codziennego użytku
Biały

6957713001487

F02003BC

Ciepły

6957713001494

F02003BW

Latarki 2 w 1 o wąskim kącie strumienia
i płynnym przejściu pomiędzy centralną
plamką a doświetleniem bocznym.
Optymalne zarówno do zastosowań
taktycznych jak i codziennych. Nadaje
się do zastosowań na średnim dystansie.
Kompaktowa obudowa o standardowej
średnicy 1 cal pozwala na zastosowanie
dodatkowych akcesoriów taktycznych:
dowolnych uchwytów pod lufę oraz oryginalnych włączników żelowych. W zestawie
z poręcznym pokrowcem, stalowym
klipsem i paskiem na rękę do codziennego
noszenia.

LATARKI SZPERACZE
Latarki dalekiego zasięgu na dwóch akumulatorach 18650 Li-Ion
do długotrwałego użytkowania

BARRACUDA

BARRACUDA PRO 1500 lm, 800 m

BARRACUDA 1150 lm, 775 m

2 w 1 Latarka szperacz, Latarka taktyczna

2 w 1 Latarka szperacz, Latarka taktyczna

Biały

6957713001746

F03203SC

Biały

6957713001760

F03302SC

Ciepły

6957713001753

F03203SW

Ciepły

6957713001777

F03302SW

Najbardziej wydajne, mocne i dalekosiężne
modele do zastosowań specjalnych.
Potężna elektronika zapewnia strumień
świetlny do 1500 lumenów o zasięgu
do 800 metrów. Kompatybilne z

oryginalnymi włącznikami żelowymi
i uchwytami pod lufą do zastosowań
taktycznych. Niezastąpione w operacjach
poszukiwawczych na lądzie i w wodzie,
nurkowaniu i łowiectwie podwodnym.

1 LATARKA SZPERACZ
Duży głęboki reflektor o średnicy 64 mm
zapewnia maksymalny zasięg, dłuższy
czas pracy dzięki długiemu korpusowi na
dwa akumulatory, praktyczna walizka z
tworzywa sztucznego.

• Specjalny precyzyjnie zaprojektowany
reflektor do diody modyfikacji High
Intensity, zapewniający 1.5 raza większy
zasięg w porównaniu do standardowej
diody, oraz hartowane szkło z powłoką
antyrefleksyjną dla maksymalnego
zasięgu

2 LATARKA TAKTYCZNA
Wytrzymuje odrzut broni każdego
kalibru dzięki ulepszonym sprężynom i
umieszczeniu sterownika we wzmocnionej
kapsule z masą ochronną. Obudowa o
standardowej średnicy 1 cala kompatybilna z każdym akcesorium, w tym z
oryginalnymi włącznikami żelowymi i
magnetycznym mocowaniem pod lufą,
umożliwiającym szybki demontaż i montaż
na broni.
• PRO Wydajne układy elektroniczne
zapewniają stałą jasność nawet w
temperaturze -40 °C i gdy akumulator
nie jest w pełni naładowany
• PRO Dodatkowe kompaktowy korpus
1 x 18650 dla wygodniejszego użytkowania

• Wypukły przycisk umożliwia łatwe
włączanie latarki w dłoni
• Innowacyjna technologia pozwala na
użycie dowolnych akumulatorów 18650
Li-Ion i zapewnia pełną ochronę przed
zwarciami
• Jednolita obudowa wykonana z
aluminium lotniczego, specjalne matowe
anodowanie bez ostrego radełkowania
• Aktywna ochrona przed przegrzaniem
w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o
niskim poziomie naładowania baterii
• Pełna ochrona przed wodą, brudem i
kurzem zgodnie ze standardem IP68 —
latarka działa dalej nawet na głębokości
25 metrów do 5 godzin. Wytrzymuje
upadki z 10 piętra

AKCESORIA DO LATAREK TAKTYCZNYCH

UCHWYTY POD LUFĘ
AWM-01 i AWM-02 — uniwersalne
uchwyty pod lufę do mocowania latarek
na różnych typach broni. Możliwy jest
montaż boczny, górny oraz montaż na
broni dwulufowej.
AWM-03 — magnetyczny uchwyt pod lufę,
kompatybilny z bronią o średnicy 8-30
mm. Zapewnia pewne zamocowanie latarki na broni, instalowany i usuwany jednym
ruchem. Wykonany z trwałych i lekkich

materiałów. Wytrzymuje ciężar do 8 kg
dzięki silnym podwójnym magnesom.
Seria GM — uchwyty mocowane na szynę
Weaver lub Picatinny (w zależności od
modelu) oraz modele uniwersalne z
kilkoma opcjami montażu.
AWM-01

6957713003795

A00901

AWM-02

6957713003801

A00902

AWM-03

6957713003818

A01301

WŁĄCZNIKI ŻELOWE
MRS-01 — unikalny włącznik żelowy
magnetyczny z funkcją natychmiastowego (tylko po naciśnięciu przycisku) lub
stałego włączania światła. Łatwy montaż
na latarkę jednym ruchem bez konieczności odkręcania tylnej pokrywy. Do latarek
taktycznych Armytek z ładowaniem
magnetycznym.

ARS-01 — modele z kablem skręconym i
prostym do natychmiastowego (tylko po
naciśnięciu przycisku) włączania światła.
Kompatybilne ze wszystkimi latarkami
Armytek z przyciskiem taktycznym.
MRS-01
ARS-01
ARS-01 Kabel
skręcony

6957713000886
6957713000879

A00802
A00801

6957713000879

A00801"

FILTRY
Filtry niebieski, czerwony, zielony i biały
są używane z latarkami taktycznymi w
celu rozszerzenia ich funkcjonalności.
Niebieskie światło jest odpowiednie do
czytania map i pracy z urządzeniami
nawigacyjnymi Czerwone światło
jest niewidoczne dla zwierząt. Zielone
AF-24

światło służy do polowań w lesie i nie
jest postrzegane przez zwierzęta jako
zagrożenie. Biały filtr sprawia, że wąska
wiązka jest gładsza i szersza, komfortowa
przy wykonywaniu prac na bliskich
odległościach.
AF-39

Czerwony

6957713002798

A005FPP

Czerwony

6957713000800

A005FPV

Biały

6957713002828

A036FPP

Biały

6957713000831

A036FPV

Zielony

6957713002804

A006FPP

Zielony

6957713000817

A006FPV

Niebieski

6957713002811

A026FPP

Niebieski

6957713000824

A026FPV

LATARKI DO CODZIENNEGO
UŻYTKU
Jaśniej, bardziej kompaktowo i lżej — idealne do codziennego użytku
MIASTO

KEMPING

SERWIS

ROWER

MYŚLIWI & SIŁY
SPECJALNE

PARTNER
W PROJEKCIE

W PROJEKCIE

PARTNER C2 PRO 1700 lm, 310 m

PARTNER C2 1000 lm, 229 m

3 w 1 Do codziennego użytku, Latarka taktyczna,
Latarka rowerowa

3 w 1 Do codziennego użytku, Latarka taktyczna,
Latarka rowerowa

Biały

6957713003474

F07801C

Biały

6957713003634

F07802C

Ciepły

6957713003481

F07801W

Ciepły

6957713003641

F07802W

Modele na co dzień, które nadają się
również do zastosowań taktycznych. Uniwersalny pomocnik w domu, na wycieczce,
czy podczas wędkowania, Partner jest w
stanie zastąpić większy model taktyczny
podczas polowania. Latarki są kompatybilne z uchwytami pod lufą i mogą
wytrzymać odrzut broni.
1

LATARKA DO CODZIENNEGO
UŻYTKU
Kompaktowa, wygodny przycisk boczny,
specjalne anodowanie na mat bez mocnego grawerowania. Wytrzymały nylonowy
pokrowiec, silny wbudowany magnes,
niezawodny zdejmowany stalowy klips i
pasek na rękę.
2 LATARKA TAKTYCZNA
Wytrzymuje odrzut broni każdego
kalibru dzięki ulepszonym sprężynom i
umieszczeniu sterownika we wzmocnionej
kapsule z masą ochronną. Obudowa o
standardowej średnicy 1 cala kompatybilna z każdym akcesorium, w tym z
oryginalnym magnetycznym włącznikiem
żelowym i magnetycznym mocowaniem
pod lufą, umożliwiającym szybki demontaż
i montaż na broni.
3 LATARKA ROWEROWA
Trwała i lekka obudowa z aluminium
lotniczego, zwiększona odporność na
wstrząsy, nowe sprężyny dla lepszej
ochrony akumulatora i sterownika. Stałe
światło bez migotania, opcjonalny szybko
zdejmowany uchwyt.
• PRO Wydajne układy elektroniczne
zapewniają stałą jasność nawet w
temperaturze -40 °C i gdy akumulator
nie jest w pełni naładowany. Dołączony
akumulator 21700 Li-Ion

• Dodatkowy przycisk boczny do wygodnego sterowania jedną ręką
• Specjalny precyzyjnie zaprojektowany
reflektor do diody modyfikacji High
Intensity, zapewniający 1.5 raza większy
zasięg w porównaniu do standardowej
diody, oraz hartowane szkło z powłoką
antyrefleksyjną dla maksymalnego
zasięgu
• Dwufazowy przycisk elektroniczny podobny do przycisku mechanicznego, ma
dwa poziomy nacisku, przy czym stał się
cichy, a żywotność została zwiększona
ponad 20 razy
• Płaski przycisk zapobiega przypadkowemu włączeniu latarki w kieszeni i zapewnia możliwość montażu pionowego
• Innowacyjna technologia pozwala na
zastosowanie dowolnego akumulatora
Li-Ion 21700 lub 18650 i zapewnia
pełną ochronę przed zwarciami nawet w
przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami
• Aktywna ochrona przed przegrzaniem
powyżej +58 °С w czasie rzeczywistym
• Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
• Ładowanie z dowolnego źródła zasilania
USB za pomocą dołączonego kabla
magnetycznego USB
• Pełna ochrona przed wodą, brudem i
kurzem zgodnie ze standardem IP68 —
latarka działa dalej nawet na głębokości
25 metrów do 5 godzin. Wytrzymuje
upadki z 10 piętra
MAGNETYCZNA
ŁADOWARKA USB
Niezawodny i wodoodporny port
magnetyczny

PRIME

MAGNETYCZNA ŁADOWARKA USB
Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny

PRIME C2 PRO 2400 lm, 123 m

PRIME C1 PRO 950 lm, 112 m

2 w 1 Do codziennego użytku, Latarka rowerowa
Biały

6957713003450

F08101C

Ciepły

6957713003467

F08101W

PRIME C2 1000 lm, 114 m
2 w 1 Do codziennego użytku, Latarka rowerowa
Biały

6957713003436

F08001C

Ciepły

6957713003443

F08001W

Klasyczne latarki na co dzień. Uniwersalne modele z wytrzymałym korpusem
i wygodnym przyciskiem bocznym
nadają się do wszystkich zadań, zarówno
domowych, jak i profesjonalnych. Mogą
być używane na spacerach, kempingu lub
też po prostu przy schodzeniu do piwnicy.
Latarki na co dzień Prime są kompatybilne
z uchwytami rowerowymi, co oznacza, że
mogą być dobrą alternatywą dla czołówek
rowerowych.
1

LATARKA DO CODZIENNEGO
UŻYTKU
Kompaktowa, wygodny przycisk boczny,
specjalne anodowanie na mat bez mocnego grawerowania. Wytrzymały nylonowy
pokrowiec, silny wbudowany magnes i
niezawodny zdejmowany stalowy klips.
2 LATARKA ROWEROWA
Trwała i lekka obudowa z aluminium
lotniczego, zwiększona odporność na
wstrząsy, nowe sprężyny dla lepszej
ochrony akumulatora i sterownika. Stałe
światło bez migotania, opcjonalny szybko
zdejmowany uchwyt.
3

LATARKA DO KLUCZY
(PRIME C1)
kompaktowy rozmiar i niewielka waga
dla jeszcze wygodniejszego noszenia
w kieszeni, otwór w tylnej obudowie na
kółko na klucze lub pasek na rękę.

3 w 1 Do codziennego użytku, Latarka rowerowa,
Latarka do kluczy
Biały

6957713003412

F07901C

Ciepły

6957713003429

F07901W

• PRO Potężna elektronika zapewnia
imponujące 2400 lumenów i rekordowe
6.5 miesiąca w trybie Świetlika. Stała
jasność nawet w niskich temperaturach i
nie w pełni naładowanym akumulatorze
• PRO Wielokolorowe wskazanie temperatury, poziomu naładowania i stanu z
możliwością wyłączenia
• PRO Łatwe sterowanie domyślnie i
możliwość przełączenia na zaawansowane
• Wygodna szeroka wiązka z całkowicie
przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed
zarysowaniami przez hartowane szkło
antyrefleksyjne
• Innowacyjna technologia pozwala na
zastosowanie dowolnego akumulatora
Li-Ion 18650 lub 18350 i zapewnia
pełną ochronę przed zwarciami nawet w
przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami
• Aktywna ochrona przed przegrzaniem
powyżej +58 °С w czasie rzeczywistym
• Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
• Ładowanie z dowolnego źródła zasilania
USB za pomocą dołączonego kabla
magnetycznego USB
• Pełna ochrona przed wodą, brudem i
kurzem zgodnie ze standardem IP68 —
latarka działa dalej nawet na głębokości
10 metrów. Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów

KOMPAKTOWE
MULTI-LATARKI
Kilka razy jaśniejsze niż ich odpowiedniki, szeroki zakres zastosowań

CRYSTAL

1 LATARKA CZOŁOWA
Miękka elastyczna opaska na głowę.
Specjalnie zaprojektowana obudowa
z przemyślanym układem optycznym
zapewnia wygodny kąt wiązki przy minimalnej utracie światła do stosowania na
bliskich dystansach.

LATARKA DO CODZIENNEGO
UŻYTKU
Lekka i kompaktowa obudowa wykonana z
wytrzymałego tworzywa sztucznego. Możliwość zamocowania na torbie, kieszeni,
pasku lub bejsbolówce za pomocą klipsa.

3 LATARKA DO KLUCZY
Pierścień na klucze wykonany z trwałych
materiałów.

4 TRYB LAMPY
Działa bezpośrednio z Powerbanku lub
dowolnego adaptera USB.

5 LATARKA ROWEROWA
Niezawodne pierścienie silikonowe lub
uchwyt rowerowy (Crystal Pro) do montażu na rowerach. Białe światło stałe i biały
tryb Kogut do stosowania jako reflektor
przedni lub jako światło do jazdy dziennej.
Czerwone światło stałe i czerwony tryb
Kogut do wykorzystania jako tylne światło
rowerowe (Crystal, Crystal Pro).

2

6

ŚWIATŁO HAMULCA
ROWEROWEGO (CRYSTAL PRO)
3 czerwone diody LED i zintegrowany akcelerometr 3D. Czujniki o wysokiej czułości
wykrywają, kiedy rower zwalnia, wtedy
uruchamiają się dodatkowe czerwone diody LED i jasność latarki wzrasta do 43 lm.

ŁADOWARKA MICRO USB
Niezawodne i wodoodporne
złącze Micro USB nawet bez
gumowej wtyczki

7

ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE
(CRYSTAL WRB)
Czerwono-niebieski Kogut, całkowicie
świecąca obudowa, stalowy klips do
mocowania na ubraniu lub pasku.

5 KOLORÓW DO WYBORU: Red Ruby, Yellow Amber,
Green Jade, Blue Sapphire, Grey Onyx

• Wygodne sterowanie jednym
przyciskiem, zmiana koloru światła za
pomocą podwójnego kliknięcia
• Unikalny, w pełni świecący korpus i kilka
kolorów obudowy do wyboru
• Wbudowany akumulator Li-Pol o
pojemności 600 mAh ładowany przez
dowolny kabel Micro USB
• Kolorowe oznaczenie procesu ładowania
• Norma IP67: niezawodna ochrona przed
pyłem, zanurzenie na głębokość 1 metra
przez 30 minut. Wytrzymuje upadki z
wysokości do 10 metrów

BIAŁY +
СZERWONY

CRYSTAL 150/30 lm, 12/5 m
5 w 1 Latarka czołowa, Latarka rowerowa,
Do codziennego użytku, Latarka do kluczy,
Lampa
Szary

6957713003139

F07001G

Niebieski

6957713003146

F07001B

Zielony

6957713003153

F07001GR

Żółty

6957713003160

F07001Y

Czerwony

6957713003559

F07001R

Crystal Wielofunkcyjna latarka z białymi i
czerwonymi diodami LED oraz dodatkowymi mocowaniami do wykorzystania
jako latarka czołowa, na co dzień lub
latarka do roweru.

BIAŁY +
СZERWONY +
NIEBIESKI

BIAŁY +
СZERWONY

CRYSTAL PRO 220/43 lm, 14/5 m

CRYSTAL WRB 150 lm, 12 m

6 w 1 Latarka czołowa, Latarka rowerowa, Światło
hamulca, Do codziennego użytku, Latarka do
kluczy, Lampa

6 w 1 Latarka czołowa, Latarka rowerowa, Światło
ostrzegawcze, Do codziennego użytku, Latarka
do kluczy, Lampa

Szary

6957713003177

F07101G

Niebieski

6957713003733

F07201B

Niebieski

6957713003184

F07101B

Szary

6957713003726

F07201G

Zielony

6957713003191

F07101GR

Żółty

6957713003207

F07101Y

Czerwony

6957713003566

F07101R

Crystal Pro Profesjonalna wersja
Crystal z 3 czerwonymi diodami LED i
wbudowanym akcelerometrem 3D. Nadaje
się do stosowania jako światło przednie,
tylne i światło hamulca rowerowego.

Crystal WRB Wersja Crystal z czerwono-niebieskim światłem ostrzegawczym
przeznaczona dla funkcjonariuszy organów ścigania jako sygnał ostrzegawczy.

ZIPPY

1 LATARKA DO KLUCZY
Super wytrzymały stalowy pierścień na
klucze.
2

LATARKA DO CODZIENNEGO
UŻYTKU
Lekki i kompaktowy korpus wykonany
z trwałego tworzywa sztucznego. Możliwość zamocowania na torbie, kieszeni,
pasku lub bejsbolówce za pomocą klipsa
ze stali lub plastyku (Zippy ES, Zippy ES
WR). Uchwyt z magnesem do mocowania
na powierzchniach metalowych (Zippy ES,
Zippy ES WR).

3 TRYB LAMPY
Działa bezpośrednio z Powerbanku lub
dowolnego adaptera USB.
4

LATARKA CZOŁOWA (ZIPPY ES,
ZIPPY ES WR)
Obrotowy o 360° uchwyt na czoło z
magnesem.

• W pełni świecący korpus zapewnia komfortowy kąt świecenia przy minimalnej
utracie światła
• Dostępne w 5 wersjach kolorystycznych
• Wygodne sterowanie jednym przyciskiem
• Wbudowany akumulator Li-Pol o pojemności 100 mAh ładowany przez dowolny
kabel Micro USB
• Wskazanie spadku poziomu naładowania akumulatora
• Kolorowe oznaczenie procesu ładowania
• Norma IP67: niezawodna ochrona przed
pyłem, zanurzenie na głębokość 1 metra
przez 30 minut. Wytrzymuje upadki z
wysokości do 10 metrów
MOCNY MAGNES

ŁADOWARKA
MICRO USB
Niezawodne i wodoodporne złącze Micro USB
nawet bez gumowej
wtyczki

UCHWYT NA CZOŁO

STALOWY KLIPS

KLIPS NA CZAPKĘ

WYTRZYMAŁY
PIERŚCIEŃ NA
KLUCZE

ZIPPY
Ultra cienka i lekka latarka wielofunkcyjna
3 w 1. W pełni świecący korpus oferuje
szeroki kąt świecenia, a dzięki 5 stylowym
kolorom obudowy do wyboru, właściciel
latarki może podkreślić swoją indywidualność. Solidny pierścień i odpinany klips do
noszenia na kluczach, ubraniach, plecaku,
kieszeni, torbie itp.

5 KOLORÓW DO WYBORU: Red Ruby, Yellow Amber,
Green Jade, Blue Sapphire, Grey Onyx

ZIPPY 160 lm, 15 m
3 w 1 Latarka do kluczy, Do codziennego użytku,
Lampa
Szary

6957713002675

F06001G

Niebieski

6957713002682

F06001B

Zielony

6957713002699

F06001GR

Żółty

6957713002705

F06001Y

Czerwony

6957713003535

F06001R

BIAŁY
+ СZERWONY

ZIPPY ES 160 lm, 15 m

ZIPPY ES WR 120/30 lm, 12/6 m

4 w 1 Latarka do kluczy, Do codziennego użytku,
Latarka czołowa, Lampa

4 w 1 Latarka do kluczy, Do codziennego użytku,
Latarka czołowa, Lampa

Szary

6957713003030

F06101G

Szary

6957713003078

F09101G

Niebieski

6957713003047

F06101B

Niebieski

6957713003085

F09101B

Zielony

6957713003054

F06101GR

Zielony

6957713003092

F09101GR

Żółty

6957713003061

F06101Y

Żółty

6957713003108

F09101Y

Czerwony

6957713003542

F06101R

Czerwony

6957713003573

F09101R

ZIPPY EXTENDED SET
Latarka wielofunkcyjna z unikalnym mocowaniem 3 w 1 do codziennego użytku,
wykonywania prac i kempingu. Super
wytrzymały stalowy pierścień pozwala na
noszenie latarki razem z kluczami. Odpinany klips bezpiecznie mocuje się do ubrania
lub paska. Obrotowe o 360° mocowanie
i plastikowy klips na czapkę umożliwiają
korzystanie z urządzenia na czole. Mocny
magnes w uchwycie bezpiecznie utrzymuje latarkę na metalowej powierzchni.

ZIPPY EXTENDED SET WR
Latarka wielofunkcyjna 4 w 1 — wersja
Zippy ES ze światłem białym i czerwonym.
Niezwykle jasne jak na latarkę tej wielkości, czerwone światło jest komfortowe dla
nocnego widzenia podczas wykonywania
pracy lub na kempingu. Jest również mało
widoczne dla ryb, co czyni Zippy ES WR
świetnym dodatkowym źródłem światła
podczas wędkowania.

ŁADOWARKI
Potężne i uniwersalne inteligentne ładowarki z dołączonym adapterem
samochodowym i szybkie przenośne ładowarki z funkcją Powerbank

UNIWERSALNE ŁADOWARKI

UNI C4 PRO

UNI C2 PRO

UNI C4

UNI C2

Uni C4 Pro

6957713002316

A04502С

Uni C4

6957713002309

A04501C

Uni C2 Pro

6957713002293

A02402C

Uni C2

6957713002286

A02401C

• PRO Wyświetlacz LCD zapewniający
szczegółowe informacje o procesie
ładowania
• Inteligentne automatyczne wykrywanie
typu akumulatora, poziomu naładowania i optymalnego natężenia prądu
• Obsługuje akumulatory IMR/Li-Ion,
Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4 i Ni-Zn
• Szybkie ładowanie z natężeniem do 2A
• Łatwy wybór typu akumulatora i prądu
ładowania za pomocą jednego przycisku
na każdy kanał
• Wielokolorowy wyświetlacz LED z trybem nocnym i 5 diodami LED na kanał

• Funkcja aktywacji akumulatora dla
mocno rozładowanych i uśpionych akumulatorów z bezpiecznym prądem 0.1 A
• Zapisywanie obecnego typu akumulatora w celu przywrócenia po przerwie w
dostawie prądu
• Automatyczne wykrywanie uszkodzonych akumulatorów, nieprawidłowych
ustawień polaryzacji i baterii nie nadających się do ponownego ładowania
• Możliwość ręcznego wyboru ustawień
dla bezpiecznego prądu i typu akumulatora, który został uznany za uszkodzony
• Dołączony adapter samochodowy

Uni C4 Pro

Uni C2 Pro

Uni C4

Uni C2

Kanały

4

2

4

2

Wskazanie

LCD

Rodzaje
akumulatorów

IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Zn

Rozmiary
akumulatorów

AA, AAA, AAAA, C, D, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700,
26650, 32650

Wejście

AC 85-264V/0.5A (50/60Hz) lub DC 9-14V/1A

Napięcie kanału

4.2V/3.65V/1.9V/1.5V

Prąd ładowania

1x2А, 4x0.5A

Kolorowe diody LED

1x2А, 2x1A

1x2А, 4x0.5A

1x2А, 2x1A

ŁADOWARKI PRZENOŚNE + POWERBANK

HANDY
C4 PRO

HANDY
C2 PRO

HANDY
C1 PRO

HANDY
C2 VE

HANDY
C1 VE

Handy C4 Pro

6957713002378

A04401

Handy C2 VE

6957713002989

A03901

Handy C2 Pro

6957713002361

A02901

Handy C1 VE

6957713002972

A03801

Handy C1 Pro

6957713002354

A02801

• Inteligentne automatyczne wykrywanie
poziomu naładowania i optymalnego
natężenia prądu
• Obsługa IMR/Li-Ion, Ni-MH z precyzyjnym algorytmem ładowania dla
wydłużenia żywotności akumulatora
• Szybkie ładowanie z całkowicie niezależnymi kanałami ładowania i prądem
do 2A na kanał
• Funkcja Powerbank umożliwia ładowanie urządzeń prądem do 2.5A

• Automatyczne wykrywanie uszkodzonych akumulatorów i nieprawidłowych
ustawień polaryzacji
• Automatyczne zatrzymanie ładowania
w zależności od stanu akumulatora
• Możliwość stosowania adapterów ściennych i samochodowych z wyjściem USB
• Powerbank kompatybilny z iPhone i
iPad

Handy
C4 Pro

Handy
C2 Pro

Handy
C1 Pro

Handy
C2 VE

Handy
C1 VE

Kanały

4

2

1

2

1

Wskazanie

Kolorowe diody LED

Niebieskie diody LED

Rodzaje
akumulatorów

IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd

IMR/Li-Ion

Rozmiary
akumulatorów

AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650

Wejście

DC 5V/2A lub DC 5V/4A

Prąd ładowania

4x1A/0.5A

2x1A/0.5A

1x1A/0.5A

2x2A

1x2A

Powerbank

2x2.5A

1x2.5A

1x2.5A

1x2.5A

1x2.5A

Typ złącza

Type-C

Micro USB

Type-C

Micro USB

ZAPROJEKTUJCIE SWÓJ
WŁASNY PRODUKT: OD
POMYSŁU DO PRODUKCJI
OEM — modyfikujemy nasze modele zgodnie z Waszymi potrzebami
i personalizujemy je poprzez Wasze logo, specjalnie zaprojektowane
opakowanie oraz zestaw akcesoriów. Nasze produkty mogą być
wykorzystywane wewnątrz firmy lub jako upominki korporacyjne.

1
2
3

ZAPYTANIE
Poinformujcie nas, czego potrzebujecie. Wybierzemy model, który
najbardziej odpowiada Waszym zapotrzebowaniom i zmodyfikujemy go
zgodnie z Waszą specyfikacją.

WYKONANIE WZORCA
Akceptujecie pliki układów. Produkujemy wzorzec testowy w naszej własnej
fabryce i wysyłamy go do Was.

PRODUKCJA
Po ostatecznym zatwierdzeniu model trafia do produkcji.

ODM — tworzymy nowy produkt od zera, modyfikujemy nasz model
produkcyjny lub wykorzystujemy wasz wzór z waszą marką handlową.
Otrzymujecie oryginalne produkty, które odpowiadają Waszym
potrzebom.

1

ZAPYTANIE
Omawiamy Wasze idee i proponujemy własne, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, czego dokładnie potrzebujecie.

2

ZADANIE TECHNICZNE
Wspólnie opracowujemy listę specyfikacji technicznych i warunków
wstępnych.

3

OPRACOWANIE/PROTOTYPOWANIE
Nasi specjaliści opracowują prototyp zgodnie z Państwa specyfikacją
techniczną.

4

WYKONANIE WZORCA
Akceptujecie pliki układów. Produkujemy wzorzec testowy w naszej własnej
fabryce i wysyłamy go do Was.

5

PRODUKCJA
Po ostatecznym zatwierdzeniu model trafia do produkcji.

UZGADNIANIE Z KLIENTAMI I KONTROLA NA WSZYSTKICH
ETAPACH.

KORZYŚCI PRACY Z ARMYTEK
Armytek to światowej sławy producent zaawansowanych
technologicznie latarek, ładowarek i akcesoriów. Produkty Armytek
w pełni spełniają wymagania kupujących. Stawiamy na jakość
i niezawodność: inteligentna gama modeli pozwala dokładnie
przemyśleć każdy szczegół przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

WYSOKI ZYSK
Korzystne warunki i elastyczne ceny przy
zamówieniach hurtowych dzięki własnym
fabrykom w Chinach.

SZYBKA DOSTAWA
Magazyny na całym świecie — towar jest
zawsze w magazynie i gotowy do wysyłki,
zmniejsza się koszt i czas dostawy, nie
ma konieczności uiszczania dodatkowych
opłat celnych. Niższe ceny za bezpośrednie
dostawy z fabryk.

WYJĄTKOWA
NIEZAWODNOŚĆ
Minimalny odsetek wad — mniej niż
1% (w przypadku innych producentów
5-7%). Wszystkie produkty przechodzą
rygorystyczną kontrolę jakości na
stanowiskach testowych.

LEGENDARNY SERWIS
Pełne wsparcie i współdziałanie: od
zamówienia do serwisu gwarancyjnego.
Profesjonalne rozwiązywanie problemów,
szybka naprawa i szybka wymiana.

PEŁNA GWARANCJA
Niespotykana gwarancja nawet do 10 lat.

WŁASNE FABRYKI
Każdy etap procesu jest kontrolowany
przez naszych europejskich specjalistów
bezpośrednio w fabrykach.

OPRACOWANIE
Siedziba w Europie. Zespół wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z branży
wojskowej, lotniczej, kosmicznej i innych.

DOŚWIADCZENIE
Ekspert w dziedzinie mechaniki, optyki i
elektroniki. Od 2009 roku specjalizujemy
się w projektowaniu i produkcji latarek i
ładowarek.

KOMPONENTY
Potężne diody Cree, Nichia i Samsung,
elektronika USA i Japonii, aluminium
lotnicze, szkło hartowane itp.

INTELIGENTNA LINIA
PRODUKTÓW
Prosty proces wyboru produktu bez
grubych katalogów z wieloma podobnymi
wariantami. Tylko najlepsze modele
dostosowane do potrzeb klienta.

NOWOŚCI
Armytek produkuje najbardziej
innowacyjne i zaawansowane
technologicznie produkty na świecie.

INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA (OEM /
ODM)
Tworzenie produkty od podstaw,
modyfikacja naszych modeli i
personalizacja według własnych potrzeb.

WSPARCIE
MARKETINGOWE
Zapewniamy wszelkie niezbędne
materiały reklamowe i informacyjne:
ulotki, broszury, katalogi itp.

BADANIE POTRZEB
KLIENTÓW
Systematycznie zbieramy opinie i
ulepszamy nasze produkty, aby w pełni
odpowiadały potrzebom i wymaganiom
naszych klientów.

Armytek
Wholesale Department

Global number: +1 (289) 379-9933
Germany: +49 (30) 2240-9308

world@armytek.com
www.armytek.com

Finland: +358 (50) 339-8075
Poland: +48 (85) 876-0879

