
WIZARD C2 PRO MAX

Flagowy model latarki 
wielofunkcyjnej — 
jaśniejszy niż 
kiedykolwiek

jeszcze płynniejsze przejście między oświe-
tleniem środkowym a bocznym. W połączeniu 
z wydłużonym czasem pracy, dzięki akumu-
latorowi 21700 Li-Ion o dużej pojemności, 
funkcje te zapewniają maksymalny komfort 
użytkowania.

Nawet klienci, którzy już posiadają 
Wizard C2 Pro, z pewnością będą chcieli mieć 
Wizard C2 Pro Max w swojej kolekcji!

Latarka dla tych, którzy potrzebują nie tyle 
jasnego, co oszałamiającego światła. Wizard 
C2 Pro Max to najnowszy model z poszuki-
wanej na całym świecie, wielofunkcyjnej linii 
Armytek Wizard z rekordową mocą światła 
4000 lumenów. Wielofunkcyjna latarka 3 w 
1 do aktywnego wypoczynku, hobby i pracy 
jest porównywalna pod względem mocy do 
reflektora.

Głównymi zaletami latarki czołowej są sze-
rokie kąty światła wynoszące 110°:150° oraz 

DO WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA 
Magnetyczna ładowarka USB  

i bateria w zestawie

WYMIARY
Długość 121.5 mm

Średnica głowy 34.4 mm

4000
LUMENÓW MAKSYMALNIE

2
MIESIĄCE DZIAŁANIA

114
METRÓW ZASIĘG

BIAŁE, CIEPŁE

ŚWIATŁO
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• Wygodna szeroka wiązka z całkowicie 
przeprojektowanego układu optycznego, 
obiektyw TIR chroniony przed zarysowania-
mi przez hartowane szkło antyrefleksyjne 

• Innowacyjna technologia pozwala na za-
stosowanie dowolnego akumulatora Li-Ion 
21700 lub 18650 o prądzie wyładowczym 
15A i zapewnia pełną ochronę przed zwar-
ciami nawet w przypadku kontaktu portu 
magnetycznego z metalowymi przedmio-
tami

• Elektronika nowej generacji zapewnia 
imponującą moc światła 4000 
lumenów. Stała jasność nawet w niskich 
temperaturach i nie w pełni naładowanym 
akumulatorze

• Wielokolorowe wskazanie temperatury, 
poziomu naładowania i stanu z możliwością 
wyłączenia

 3  LATARKA ROWEROWA
trwała i lekka obudowa z aluminium lotnicze-
go, zwiększona odporność na wstrząsy, nowe 
sprężyny dla lepszej ochrony akumulatora i 
sterownika. Stałe światło bez migotania, w 
zestawie szybko zdejmowany uchwyt

 2  LATARKA DO  
CODZIENNEGO UŻYTKU

kompaktowa, wygodny przycisk boczny, 
specjalne anodowanie na mat bez mocnego 
grawerowania, silny wbudowany magnes i 
niezawodny zdejmowany stalowy klips

 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°. Gumowy pierścień z szybko-
złączką zapewnia dodatkowe mocowanie

• Aktywna ochrona przed przegrzaniem 
powyżej +58 °С w czasie rzeczywistym 

• 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
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ZALETY LATARKI WIZARD  
C2 PRO MAX NOWEJ GENERACJI

Rozszerzony komplet akcesoriów:  
akumulator 21700 Li-Ion 5000 mAh o dużej 
pojemności zapewniający dłuższy czas pracy, 
adapter do dowolnego akumulatora 18650, 
szybka ładowarka USB magnetyczna i uchwyt 
rowerowy ABM-01 w zestawie. Kompatybilny 
z mocowaniami do kasków serii AHM

Aktywna ochrona przed przegrzaniem 
w czasie rzeczywistym: gdy temperatura 
zbliża się do +58 °C zmniejsza się jasność, co 
zapobiega przegrzaniu latarki i baterii oraz 
poparzeniom. Bezpieczna dla pracowników 
przemysłowych

Indykacja wielokolorowa: całkowicie 
wyłączalne indykacje temperatury, poziomu 
naładowania i stanu

Nowy układ optyczny i obiektyw TIR:  
przepuszcza więcej lumenów, zapewnia 
wygodną szeroką wiązkę z bocznym 
oświetleniem 150°

Maksymalna wydajność diody:  
szeroka dioda nowej generacji zapewnia 
lepszą moc światła i imponującą jasność

 4000
LUMENÓW

Stylowa obudowa: matowe anodowanie, 
elegancki design, branding w nowym stylu 
korporacyjnym

Unowocześniona elektronika i 
oprogramowanie układowe: wydłużony czas 
pracy i zwiększona jasność

Proste sterowanie domyślne: łatwe w użyciu 
po wyjęciu z pudełka (6 trybów), możliwość 
przełączenia na profesjonalne zaawansowane 
sterowanie z 10 trybami

Szybka magnetyczna ładowarka:  
dołączony akumulator 21700 Li-Ion 
5000 mAh ładuje się w możliwie  
najkrótszym czasie

 5 godz 20 min

MAGNETYCZNA ŁADOWARKA USB
Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny

Nowa konstrukcja głowicy: lepsze odpro-
wadzanie ciepła i jaśniejsze światło z większą 
liczbą lumenów

Powiększony przycisk boczny: naciskanie 
jest delikatniejsze i wygodniejsze

Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych 
sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora 
i sterownika oraz zwiększenia wydajności 
operacyjnej



SPECYFIKACJA

Zestaw
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1 - latarka, 2 - akumulator 21700 Li-Ion 5000 mAh, 3 - adapter do akumulatora 18650,  
4 - magnetyczna ładowarka USB, 5 - uchwyt na czoło, 6 - klips, 7 - uchwyt rowerowy ABM-01, 
8 - dwa zapasowe o-ringi, 9 - instrukcja

Wizard C2 Pro Max White light EAN: 6957713003009 SKU: F06701C
 Warm light EAN: 6957713003016 SKU: F06701W

Wizard C2 Pro Max

Dioda LED / Optyka Cree XHP70.2 / TIR

Strumień światła 4000 lm

Zasięg światła 114 m

Centralna plama światła : Boczne doświetlenie 110°:150° 

Stabilizacja jasności PEŁNA (ciągłe światło)

Ilość trybów 6 domyślnie proste sterowanie / 10 zaawansowane sterowanie

Tryby / Czas pracy Turbo2 
Turbo1 
Podstawowy3 
Podstawowy2 
Podstawowy1 
Świetlik2 
Świetlik1 
Strobe3 
Strobe2 
Strobe1

4000 lm / 3 godz 15 min (900 lm po 50 sec) 
1300 lm / 3 godz 20 min (900 lm po 12 min) 
450 lm / 7 godz 
150 lm / 21 godz 
45 lm / 64 godz 
4.6 lm / 2 tygodnie 
0.35 lm / 2 miesiące 
4000 lm / 10 Hz / 6 godz 50 min (900 lm po 2 min) 
4000 lm / 1 Hz / 14 godz (900 lm po 10 min) 
150 lm / 1 Hz/ 90 godz

Zasilanie 1x21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion

Długość / średnica głowy / średnica korpusu 121.5 mm / 34.4 mm / 23.6 mm

Waga bez / z baterią 79 g / 149 g

Odporność na zanurzenie i wstrząsy Głębokość do 10 metrów do 2 godzin (standard IP68). Upadek z wysokości do 10 metrów

Elementy zestawu Akumulator 21700 Li-Ion 5000 mAh,  
adapter do akumulatora 18650,  
magnetyczna ładowarka USB,  
uchwyt na czoło,  
klips,  
uchwyt rowerowy ABM-01,  
dwa zapasowe o-ringi, instrukcja

 X Model dostępny z białą i ciepłą diodą LED. Strumień świetlny dla lamp z ciepłym światłem jest o około 7% mniejszy, zasięg wiązki jest o około 3% mniejszy. 
Wszystkie powyższe dane pochodzą z pomiarów opartych na normie ANSI/NEMA FL1-2009. Testy przeprowadzane zostały na baterii, która jest w zestawie. Dane mogą się różnić w zależności od 
warunków otoczenia, rozpraszania ciepła i innych czynników.



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.

Built to 
exceed

 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

world@armytek.com 
www.armytek.com

Global number: +1 (289) 379-9933 
Germany: +49 (30) 2240-93-08 

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


