
 

TWM-350 LATARKA TAKTYCZNA 

MONTOWANA DO BRONI KRÓTKIEJ 

 

  



 

 

LATARKA TAKTYCZNA TWM-350 wyposażona jest w diodę CREE® o mocy 350 lumenów dzięki 

niej osiąga zasięg nawet do 215 metrów. Dwubiegunowy przełącznik obrotowy umożliwia 

bezproblemowe uruchomienie chwilowej, bądź ciągłej pracy oświetlenia. Obudowa TWM-

350 jest wykonana z aluminium lotniczego klasy 6061-T6. 

TWM-350 jest fabrycznie wyposażona w 4 zestawy wkładek poprzecznych (po dwie wkładki 

pasują do GLOCK®, 1913, TSW/99, 90two), 4 wkręty krzyżakowe, klucz imbusowy i 2 baterie 

litowe CR123. Wszystko po to, by instalacja i obsługa przebiegała jak najsprawniej. 

 

OPIS PRODUKTU: 

• Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h, 

• Obrotowy przełącznik dwubiegowy wykonany z nylonu z wypełnieniem szklanym, 

• 2 tryby pracy światła: chwilowy i ciągły, 

• Ostra, skupiona wiązka światła do oświetlenia z dystansu, 

• Do latarki dołączone są: 4 zestawy wkładek poprzecznych, 4 wkręty krzyżakowe, klucz 

imbusowy, 

• Obudowa wodoodporna wykonana z aluminium lotniczego klasy 6061-T6, 

• Moc: 350 lm, 

• Zasięg: 215 metrów, 

• Światłość: 12 000 cd, 

• Czas pracy: 2,5 h, 

• Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych, 

• Zasilana 2 bateriami typu CR123, 

• Serializowana , co ułatwia identyfikację, 

• Dożywotnia gwarancja1. 

 
1 Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia 

gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, 
ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią 
gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. 
Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, 
montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji. 



 

 

DANE TECHNICZNE 

Wymiary:  

o Długość – 95 mm,   

o Szerokość – 38 mm,  

o Głębokość – 38 mm,  

o Średnica reflektora – 30 mm 

• Masa: 155 g 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka TWM-350, 4 zestawy wkładek poprzecznych, klucz 

imbusowy, 2 baterie litowe CR123, 4 wkręty krzyżakowe. 

 

 

 

KLIKNIJ I OBEJRZYJ FILM O LATARCE TWM-350! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kx4tNBoa5c8
https://www.youtube.com/watch?v=kx4tNBoa5c8

