
NITECORE CG6 - ZELENÁ a BÍLÁ LED, dvojitá parabola 

LED svítilna NITECORE CG6 Chameleon - CREE XP-G2 (R5) 440 lm, červená CREE XP-E (G2) 185lm 

Chameleon CG6 je výkonná taktická svítilna s dvojitou parabolou a LED barvy Bílé a Zelené, + 2ks 

sekundární vícebarevné LED. Přepínání a spínání hlavních LED je řešeno dvojitým tlačítkem u hlavy 

svítilny a také patním spínačem. Díky použité elektronice je svítilna uzpůsobena pro napájení jak Li-

Ion akumulátorem 18650, tak 2ks lithiových CR123A i nabíjecích RCR123A. Hluboká dvojitá parabola 

vytváří světelný paprsek s dosvitem 190m bílého světla a 170m zeleného světla. Tělo svítilny je 

vyrobené z pevného leteckého hliníku s povrchovou úpravou tvrdý elox HA III Military a všechny 

spoje jsou utěsněny O-kroužky, IPX-8, vodotěsnost (ponoření do 2m), odolnost pádu z výšky 1,5m. 

(Baterie nejsou součástí balení) 

BÍLÁ LED 

Světelný výkon / doba svitu 

TURBO 440 lm / 1hod 45min 

VYSOKÝ 280 lm / 3hod 30min 

STŘEDNÍ 160 lm / 7hod 

NÍZKÝ 25 lm / 43hod 

NEJNIŽŠÍ 1 lm / 400 hod 

ZELENÁ LED 

Světelný výkon / *doba svitu 

VYSOKÝ 185 lm / 2hod 45min 

STŘEDNÍ 90 lm / 10hod 

NÍZKÝ 30 lm / 45hod 

*doba svitu při použití Li-Ion 18650, 2600mAh 

Detailní popis produktu  

Vlastnosti 

• Pět jednotlivých světelných zdrojů: dvě hlavní LED, + sekundární vícebarevné LED . 

• Čtyři modely svítilen s barvami (červená , zelená, modrá a bílá ) 

• Dvě boční tlačítka poskytují snadné zapínání hlavního bílého i zeleného světla 

• Navrženo pro myslivce, policii a vojsko 

• Režim Bílé světlo používá LED CREE XP-G2(R5), se světelným výkonem až 440 lumenů 

• Až 400 hodin doby provozu na nejnižší výkon 

• Precisní optika reflektoru zajišťuje extrémní světelný výkon 

• Unikátní vícebarevný režimem postranních LED (červené, zelené a modré) 

• Duální boční spínače pro ovládání bílé a barevné LED diody samostatně . 

• Podsvětlené boční spínače indikují zbývající energii akumulátoru (patentováno) 

• Okamžitý start - rychlá aktivace režimu turbo 

• Mechanické ocrana proti přepólování akumulátoru (patentováno) 

• Nerezový titanem pokovený klips 

• Nerezový kroužek chrání základní součásti před poškozením 

• Tvrzené ultra čisté minerální sklíčko s antireflexní vrstvou 

• Materiál: slitina leteckého hliníku 

• Povrch je eloxován metodou HAIII 

• Vodotěsnost dle normy IPX-8 (ponor dva metry) 

• Odolné proti nárazu z výšky 1,5 m 



 

 

Rozměry 

Délka: 143 mm 

Průměr hlavy: 40 mm 

Průměr těla: 25,4 mm 

Hmotnost: 138 gramů (bez baterie) 

 

Příslušenství 

Kvalitní nylonové pouzdro, taktický kroužek, zápěstní poutko, náhradní krytka spínače, náhradní O-

kroužek 

Naše doporučená cena pro koncového zákazníka je 1921,-Kč 

 

 

 


