
Modelo Intrant® XPR-5568GX

Potente Lanterna Tipo Cotovelo
Antiexplosão Zona 0
Recarregável
Luz dupla com cabeça giratória de 90°





Luz dupla
Luz principal e luz com foco de 45°
para baixo ligados ao mesmo tempo
ou de forma independente

O modo “Dual-Light” permite ao
usuário iluminar simultaneamente
objetos à distância ou através da
fumaça, além de iluminar o chão
enquanto caminham ou trabalham

Modo Luz dupla:
205 Lumens | 7h Autonomia



Cabeça giratória de 90°
Cabeça móvel/pivotante possibilitando 
o posicionamento com angulo de 90°. 
através de peça articulável.

Clipe de bolso
Clipe de bolso de aço inoxidável e
anel em V para serviços pesados e
que precisam deixar as mãos livres



Botão on/off prático
Fácil de usar com luvas, possui 2 
interruptores grandes e independentes
para acionar os LEDs (luz principal e
luz com foco de 45° ) separadamente



Recarregável
Base do carregador
Bateria recarregável
Lithium-ion

Indicador de status de carga da
bateria (para uso somente com
bateria recarregável)



Corpo: Polímero de
nylon (Glass-filled )

IP-67 à prova de poeira /
à prova d'água.
Resistente à impactos e
produtos químicos)

Atende aos requisitos da NFPA-1971-8.6 (2013)
Garantia vitalícia limitada contra defeitos de
fabricação



Clipe de bolso de aço
inoxidável e anel em V
para serviços pesados

Base do carregador
Bateria recarregável Lithium-ion

Corpo: Polímero de nylon 
(Glass-filled )

Cabeça giratória de 90°

Fácil de usar com luvas, 
possui 2 interruptores 
grandes e independentes
para acionar os LEDs 
(luz principal e floodlight)
separadamente

Lâmpada LED 
super brilho

IP-67 à prova de poeira / 
à prova d'água

Resistente à impactos e
produtos químicos

Refletor parabólico profundo de alta 
eficiência, criando um feixe de luz
focado e nítido

Indicador de status de carga da bateria 
(para uso somente com bateria recarregável)



ESPECIFICAÇÕES MODOS DE LUZ

Luz principal: alto, médio
e baixo / Luz secundária 
Floodlight: alto, médio, 
emergência e strobe / 
Dual-Light™

PESO

301g

DIMENSÕES

Cabeça
Diâmetro (53mm)

Corpo
(168 x 66 x 66 mm)

AUTONOMIA

PILHAS

Bateria recarregável Lithium-ion

LUMENS Luz principal: 200 Alto | 110 Médio | 60 Baixo
Luz secundária: 100 Alto | 40 Médio | 20 Emergência
Dual-Light: 205

LÂMPADA

LED super brilho

RESISTÊNCIA

IP67

ALCANCE DA LUZ

Luz principal: 7h Alto | 15h Médio | 27h Baixo
Luz secundária: 7h Alto | 15h Médio | 27h Baixo
Dual-Light: 7h

Luz principal: 401m Alto | 205m Médio | 187m Baixo

Fornecido com:
- Base do carregador
- Bateria de Lithium-ion
- Adaptador para utilização com pilhas alcalinas 
tipo AA como sistema de alimentação reserva
- Carregador AC/DC de tomada e veicular

Certificado:



CONTATO: Comercial

Unidade Campinas:
19 3271.1343 | 3279.1512
ZAP 99899.1119
vendas@jfriasgomes.com.br

Unidade Ceará
85 98125.1579
fortaleza@jfriasgomes.com.br

www.jfriasgomes.com.br

mailto:vendas@jfriasgomes.com.br
mailto:Fortaleza@jfriasgomes.com.br
http://www.jfriasgomes.com.br/
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