ไฟฉายแรงสูง UltraFire Zoom ของแท้ (เกรด A)
Specification
1. ตัวหลอด CREE ของแท้ จาก http://www.cree.com รุ่ น XR-E Q5 ความสว่าง 240 ลู เมนส์
ส่ องได้
ไกล 800 เมตร (เมื่อซู มแบบลาแสงแคบ) มีความสว่างมาก ซึ่ งเมื่อนาไปส่ องเปรี ยบเทียบกับของ Copy ความ
สว่างจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยการปรับซู มไฟให้แคบแล้วส่ องไปไกลๆ ของแท้ยงั สว่างอยู่ ขณะที่
ของ Copy จะมองไม่เห็นแล้ว หรื อ ปรับซู มไฟให้กว้าง แล้วส่ องไปที่ใกล้ๆ เปรี ยบเทียบกันก็ได้ มีอายุการใช้
งานมากกว่า 100,000 ชัว่ โมง
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รู ปของแสงไฟที่การซูมแคบสุดจะเป็ น
รู ปสี่เหลี่ยม ที่มีเงามืดตรงมุมบนขวา
และมุม บนซ้ า ย ซึ่ ง เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่อ
ของสายไฟกับ Chip

ความสว่างจะแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ ชัด เมื่อส่องไปไกลๆ เทียบกับของ
แท้ และ จะมองไม่เห็นเลยเมื่อส่องใน
ระยะที่ไกลกว่านี ้

ความสว่างน้ อยกว่าของแท้ อย่างเห็น
ได้ ชดั อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีขนาด
เล็ ก กว่ า เกรดบี มั น จึ ง ดู ส ว่ า งกว่ า
เนื่องจากการรวมแสง

2. ตัวกระบอกผลิ ตจากโรงงานในจี นที่ มี คุ ณภาพมาตรฐาน (สู ง เมื่ อเที ย บกับ โรงงานอื่ น ที่ ผ ลิ ตสิ นค้า
ลักษณะเดียวกัน) การซู มนั้นดึงเข้าดึงออกลื่นไม่ฝืด (กลึงมาดี มีคุณภาพ) ขณะที่ ของ copy ไม่มีคุณภาพ การ
กลึงชิ้นงานไม่ดีจะฝื ด และ มีการ QC จาก บริ ษทั พีระพงค์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เพื่อความมัน่ ใจก่อนส่ งถึงมือ
ลูกค้าอีกขั้นหนึ่ง
3. สวิทช์ไฟใช้ได้นาน: กดแล้วปล่อยเพียงเบาๆ ก็เปลี่ยน mode: (ไฟสู ง,ไฟหรี่ ,ไฟกระพริ บ ) แล้ว ในขณะที่
ของ copy ไม่มีคุณภาพเวลากดจะแข็งมาก และ ใช้ได้ไม่นานก็เสี ย
4. อุปกรณ์ในกล่อง
•
ไฟฉาย UltraFire Zoom
•
มีซองให้ 1 อัน / ชิ้น
•
มีสายคล้องให้ 1 อัน / ชิ้น
•
ถ่านธรรมดา 3 ก้อน / ชิ้น
5. ขนาดและน้ าหนักไฟฉาย:
ความยาวของไฟฉาย (ปกติ, ซูมกว้างสุ ด) = 10.5 cm ประมาณ 4 นิ้ว
ความยาวของไฟฉาย (ซูมแคบสุ ด)
= 11.2 cm ประมาณ 4 1/2 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง: ส่ วนหัวไฟฉาย
= 3.0 cm
เส้นผ่าศูนย์กลาง: ด้ามจับหรื อตัวกระบอก = 2.5 cm ประมาณ 1 นิ้ว หรื อ ขนาดเหรี ยญ 10 บาท
น้ าหนัก: ไฟฉาย+สายคล้องมือ
= 94 กรัม
น้ าหนัก: ไฟฉาย+สายคล้องมือ+ถ่าน
= 113 กรัม
น้ าหนัก: ไฟฉาย+สายคล้องมือ+ถ่าน+ซอง = 133 กรัม
6. แหล่งพลังงาน: ถ่าน AAA (ถ่านรี โมทธรรมดา) 3 ก้อน มีขายตามร้านทัว่ ไป
โดยใช้ได้ท้ งั
• ถ่านธรรมดา (เหมาะสาหรับใช้นานต่อเนื่ องครั้งเดี ยวแล้วทิ้ง เช่ น เข้าป่ า,
เข้าถ้ า, การตั้งด่านของตารวจฯลฯ ไม่เหมาะสาหรับทิ้งถ่านไว้ในไฟฉาย เพื่อใช้ในเวลาฉุ กเฉิ น เนื่องจากถ้า
ทิ้งไว้นานจะมีปัญหาการรั่วซึ มของน้ ากรด)
• ถ่านอัลคาไลน์ (เหมาะสาหรั บใช้งานทัว่ ไป โดยสามารถทิ้งถ่ านไว้ในไฟ
ฉายได้เป็ นเวลานาน (เป็ นปี ) เนื่องจากน้ ากรดไม่ร่ัวซึ ม เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถนาไฟฉายมาใช้ได้เลย

• ถ่านชาร์ จ
(เหมาะสาหรับใช้งานประจา เนื่องจากเมื่อไฟหมดหรื ออ่อน
สามารถชาร์ จไฟแล้วใช้ซ้ าได้นานหลายปี เพียงแต่ตอ้ งระวังอย่าให้ถ่านอ่อนมาก หรื อ หมด เพราะจะทาให้
ถ่านพัง ชาร์ จไม่เข้า
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