
 

ไฟฉายแรงสูง UltraFire Zoom ของแท ้(เกรด A) 

Specification 

1.  ตวัหลอด CREE ของแท ้จาก http://www.cree.com รุ่น XR-E Q5 ความสว่าง 240 ลูเมนส์         ส่องได้

ไกล 800 เมตร (เม่ือซูมแบบล าแสงแคบ) มีความสวา่งมาก ซ่ึงเม่ือน าไปส่องเปรียบเทียบกบัของ Copy ความ

สวา่งจะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยการปรับซูมไฟให้แคบแลว้ส่องไปไกลๆ ของแทย้งัสวา่งอยู ่ขณะท่ี

ของ Copy จะมองไม่เห็นแลว้ หรือ ปรับซูมไฟใหก้วา้ง แลว้ส่องไปท่ีใกล้ๆ  เปรียบเทียบกนัก็ได ้มีอายกุารใช้

งานมากกวา่ 100,000 ชัว่โมง 

 
UltraFire Zoom ของแท้เกรด A UltraFire Zoom ของแท้เกรด A UltraFire Zoom ของแท้เกรด A 

รูปของแสงไฟที่การซูมแคบสดุจะเป็น
รูปสี่เหลี่ยม ที่มีเงามืดตรงมมุบนขวา
และมุมบนซ้าย ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อ
ของสายไฟกบั Chip 

ความสว่างจะแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด เมื่อส่องไปไกลๆ เทียบกับของ
แท้ และ จะมองไม่เห็นเลยเมื่อสอ่งใน
ระยะที่ไกลกวา่นี ้

ความสว่างน้อยกว่าของแท้อย่างเห็น
ได้ชดั อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีขนาด
เล็กกว่าเกรดบี มันจึงดูสว่างกว่า
เนื่องจากการรวมแสง 



2.  ตวักระบอกผลิตจากโรงงานในจีนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  (สูงเม่ือเทียบกับโรงงานอ่ืน ท่ีผลิตสินค้า

ลกัษณะเดียวกนั) การซูมนั้นดึงเขา้ดึงออกล่ืนไม่ฝืด (กลึงมาดี มีคุณภาพ) ขณะท่่ีของ copy ไม่มีคุณภาพ การ

กลึงช้ินงานไม่ดีจะฝืด และ มีการ QC จาก บริษทั พีระพงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อความมัน่ใจก่อนส่งถึงมือ

ลูกคา้อีกขั้นหน่ึง 

3.  สวทิช์ไฟใชไ้ดน้าน: กดแลว้ปล่อยเพียงเบาๆ ก็เปล่ียน mode: (ไฟสูง,ไฟหร่ี,ไฟกระพริบ ) แลว้  ในขณะท่ี

ของ copy ไม่มีคุณภาพเวลากดจะแขง็มาก และ ใชไ้ดไ้ม่นานก็เสีย 

4.  อุปกรณ์ในกล่อง 

• ไฟฉาย UltraFire Zoom 

• มีซองให ้ 1 อนั / ช้ิน 

• มีสายคลอ้งให ้1 อนั / ช้ิน 

• ถ่านธรรมดา 3 กอ้น / ช้ิน 

5.  ขนาดและน ้าหนกัไฟฉาย:     

ความยาวของไฟฉาย (ปกติ, ซูมกวา้งสุด) = 10.5 cm ประมาณ 4 น้ิว 

ความยาวของไฟฉาย (ซูมแคบสุด) = 11.2 cm ประมาณ 4 1/2 น้ิว 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง: ส่วนหวัไฟฉาย = 3.0 cm   

เส้นผา่ศูนยก์ลาง: ดา้มจบัหรือตวักระบอก = 2.5 cm ประมาณ 1 น้ิว หรือ ขนาดเหรียญ 10 บาท 

  น ้าหนกั: ไฟฉาย+สายคลอ้งมือ  =  94 กรัม   

น ้าหนกั: ไฟฉาย+สายคลอ้งมือ+ถ่าน = 113 กรัม   

น ้าหนกั: ไฟฉาย+สายคลอ้งมือ+ถ่าน+ซอง = 133 กรัม   

6.  แหล่งพลงังาน: ถ่าน AAA (ถ่านรีโมทธรรมดา) 3 กอ้น มีขายตามร้านทัว่ไป 

โดยใชไ้ดท้ั้ง  

 • ถ่านธรรมดา   (เหมาะส าหรับใช้นานต่อเน่ืองคร้ังเดียวแลว้ทิ้ง เช่น เขา้ป่า, 

เขา้ถ ้า, การตั้งด่านของต ารวจฯลฯ ไม่เหมาะส าหรับทิ้งถ่านไวใ้นไฟฉาย เพื่อใชใ้นเวลาฉุกเฉิน เน่ืองจากถา้

ทิ้งไวน้านจะมีปัญหาการร่ัวซึมของน ้ากรด) 

  • ถ่านอลัคาไลน์  (เหมาะส าหรับใช้งานทัว่ไป โดยสามารถทิ้งถ่านไวใ้นไฟ

ฉายไดเ้ป็นเวลานาน (เป็นปี) เน่ืองจากน ้ากรดไม่ร่ัวซึม เม่ือมีเหตุฉุกเฉินสามารถน าไฟฉายมาใชไ้ดเ้ลย 



  • ถ่านชาร์จ  (เหมาะส าหรับใชง้านประจ า เน่ืองจากเม่ือไฟหมดหรืออ่อน

สามารถชาร์จไฟแลว้ใชซ้ ้ าไดน้านหลายปี เพียงแต่ตอ้งระวงัอยา่ให้ถ่านอ่อนมาก หรือ หมด เพราะจะท าให้

ถ่านพงั ชาร์จไม่เขา้ 

 
 

 



จัดจ ำหน่ำยโดย 

บริษ ท พีระพงค ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
ส านกังานใหญ่: 46/280 ซ.รามอินทรา 55/8, ท่าแร้ง, บางเขน, กรุงเทพฯ 10230 
สาขาเชียงราย: 56 ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
 

DTAC: 081 472 2000 

TRUE: 085 848 9000 

AIS: 084 848 9000 

Office: 02 947 4747 

Fax: 02 947 4848 

Fax: 053 750 720 

e-mail: amornpich@gmail.com  

Facebook: http://www.facebook.com/Amornpich  

Facebook: http://www.facebook.com/UltraFireZoom  

Web site: http://www.peerapong.biz 

 

ช่ือบญัชี:            นาย พีระพงค ์อมรพิชญ ์

 

ธ.กรุงเทพ สาขายอ่ยเทสโก ้โลตสั วชัรพล 
บญัชีเลขท่ี: 002-0-07971-1  

ธ.กสิกรไทย สาขาไอที สแควร์ 
บญัชีเลขท่ี: 762-2-24888-8 

 

ธ.ไทยพาณิชย ์สาขาเซียร์ รังสิต 
บญัชีเลขท่ี: 364-230000-0  

ธ.กรุงไทย สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 
บญัชีเลขท่ี: 762-0-22543-9 

 

ธ.ทหารไทย (TMB) สาขาตลาดถนอมมิตร วชัรพล 
บญัชีเลขท่ี: 244-2-02289-9  

ธ.กรุงศรีอยธุยา สาขาตลาดถนอมมิตร วชัรพล 
บญัชีเลขท่ี: 479-1-12175-9 
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