
Objednávám z Číny, takže bez záruky. Je to něco za něco, mohu objednat 2-3ks z Číny za cenu 1ks v Čechách se 
zárukou.. Zkušenost je zatím taková, že čelovky drží. 

Baterky jsou nabíjecí Li-ion, je o vetší než AA, ale s ohodně lepšími parametry. Je otázka, jestli nevzít jen čelovku a 
zvlášť nabíječku a připlatit za kvalitnější baterky než dodávané. To je na domluvě! 

Světelnost (svítivost) se udává v lumenech (lm). Čím vyšší tím lepší, ale více žere baterku. Já mám cca 1000lm a na 
nočák spokojenost. Je to kompromis mezi dobrou váhou, slušnou výdrží a dobrým přehledem v lese. 

Kapesní čelovka: 
Baterky 3xAAA (nejsou součástí) 

LED COB cca 150lm 

3 režimy svícení: plný výkon, slabý, blikání 

Naklápěcí – pacičky co drží čelovku v poloze se časem uchodí a poloha nedrží 

Doba svícení cca 4h. 

Váha 50g bez baterek 

Cena cca 75 Kč 

 

 

  



Vše na hlavě: 
Baterky 2x 18650 na hlavě vzadu (těžší při běhu, jinak praktická) 

LED XM-L2 10W 1052lm 

Zoomovací – lze ovlivnit průměr světelného kužele (zoom a naklápění se může po čase vychodit) 

3 režimy svícení: plný výkon, slabý, blikání 

Doba svícení cca 3h. 

Váha 300g 

Cena cca 390 Kč 

 

 

 

  



Baterka zvlášť: 
Baterky 4x (6x) 18650 zvlášť na dlouhém kabelu, ideální do kapsičky elasťáků, či ledvinku, popruh.. Lze použít i na 
řidítka kola, i při slušné rychlosti použitelná. 

LED XM-L 10W 1040lm 

Světelný kužel nelze ovlivnit, 10% svítí široce, zbytek v úzkém kuželu. Lze ovlivnit stínítkem, stojí cca 90Kč, ale 
poštovné 80Kč. Sem s ním spokojen ;-) 

   

 

3 režimy svícení: plný výkon, slabý, blikání - https://www.youtube.com/watch?v=jfK7iIVo6Ng 

Doba svícení cca 3-4h. 

Váha 130g na hlavě 

Různé barvy. 

Cena cca 400 Kč 

V Čechách se zárukou kolem 1000 Kč. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfK7iIVo6Ng


Kompaktnější verze: 

O maličko lepší parametry LED, tím že je menší, tak možná menší kužel. 

Nenašel jsem info o váze. Zbytek shodný, stínítko nepůjde. 

Cena cca 500Kč 

 

  



Něco pro fajnšmejkry: 
Baterky 4x (6x) 18650 zvlášť na dlouhém kabelu, ideální do kapsičky elasťáků, či ledvinku, popruh.. 

LED XHP70 30W 4022lm – málo kdo Vás v lese přesvítí :-) 

4 režimy svícení: plný výkon, střední, slabý, blikání 

Doba svícení cca 2h. 

Váha 185g na hlavě (to už je docela dost) 

Cena cca 1173 Kč 

https://www.youtube.com/watch?v=9nrPp5PpyhE 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9nrPp5PpyhE


Tuhle mám navíc, kdybyste někdo chtěl. 

Baterky 6x 18650 zvlášť na dlouhém kabelu. 

5x LED XM-L 10W 1040lm 

3 režimy svícení: plný výkon, slabý, blikání 

Doba svícení cca 2h. 

Váha 180g na hlavě – je už trochu těžší. 

Cena dohodou. 
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