
W ofercie firmy Togo pojawiły się nowe wer-
sje latarek marki Led Lenser. Wśród nich 
znalazł się ulepszony wariant cieszącego się 
dużym zainteresowaniem wśród myśliwych 
modelu P7. W latarkach, oznaczonych sym-
bolem P7.2, odświeżono i uatrakcyjniono 
design, zmniejszono wagę (choć to ubytek 
zaledwie 15 g, wyraźnie daje się odczuć 
w dłoni) oraz zwiększono o 60% wydajność 
świetlną (z 200 do 320 lumenów). Wdroże-
nie do konstrukcji nowych osiągnięć tech-
nologii LED i  udoskonalenie soczewki re-
flektora pozwoliło na poszerzenie zasięgu 
światła – w sprzyjających warunkach i przy 
ustawieniu na najjaśniejszy tryb (boost), 
dociera ono na odległość aż 260 m. Nieste-
ty odbija się to na wytrzymałości baterii 
(cztery klasyczne paluszki AAA), które przy 
tak intensywnym wykorzystaniu posłużą 
nam tylko do 2 godzin. Ich trwałość przy 
pośrednim, najczęściej stosowanym trybie 
wynosi ok. 4 godzin, przy najniższym zaś 
(w zupełności wystarczającym do oświetle-
nia drogi w pogrążonej w ciemności kniei) 
– nawet 50 godzin. 

Nowa P7 zyskała też matową, antypośliz- 
gową powłokę korpusu, która zdecydowa-
nie poprawiła pewność chwytu. Wyprofilo-
wano i zwiększono średnicę włącznika (sty-
listyką bezpośrednio nawiązującego teraz 
do charakterystycznego logotypu produ-
centa), co znacznie ułatwia uruchamianie 
latarki, również w rękawiczkach. Regulacja 
skupienia wiązki światła pozostała niezmie-
niona – ogniskowanie wykonuje się szybko 
i wygodnie jedną dłonią przez wysunięcie 
lub cofnięcie głowicy (tzw. speed focus).

Detaliczna cena modelu P7.2 jest taka 
sama co poprzedniej wersji i  wynosi ok.  
270 zł. W zestawie znajduje się m.in. futerał 
do zamocowania na pasku spodni oraz 
smycz do zawieszenia latarki na nadgarstku 
i komplet baterii. Kompaktowy rozmiar P7.2 
(długość 130 mm) oraz solidna konstrukcja 
z utwardzanego aluminium, a ponadto bar-

dzo dobre parametry świetlne stanowią 
doskonałą rekomendację do wykorzysty-
wania tej latarki w terenie.

W  bogatej ofercie Led Lensera cieka-
wą propozycją dla myśliwych może być 
także nowa odsłona klasycznej czołówki 
H7 – model H7.2. Choć z  pozoru sprawia 
wrażenie dużej, dzięki zastosowanym przez 
projektantów ergonomicznym rozwiąza-
niom konstrukcyjnym (m.in. szeroka opa-
ska z  opcją regulacji obwodu, wykonana 
z miękkiej pianki poliuretanowej) idealnie 
dopasowuje się do anatomicznego kształ-
tu głowy, co pozwala niemal całkowicie 
zapomnieć, że mamy na sobie latarkę. Pod 
tym względem H7.2 wyraźnie się różni od 
wcześniejszej H7. Kształt komory baterii zo-
stał wyprofilowany, a dwa rozwidlone paski 
z tyłu (w poprzednim modelu był tylko je-
den) stabilizują czołówkę i dodatkowo za-
bezpieczają wieko komory przed przypad-
kowym otwarciem.

Strumień światła ogniskuje się przez 
obrót pierścienia na głowicy pochylanej 

w  płaszczyźnie góra-dół (mechanizm po-
chylania wzmocniono w stosunku do po-
przedniej wersji). Programy (boost, high, 
low) zmienia się przyciskiem na jej obu-
dowie. Pokrętło umieszczone nad pojem-
nikiem baterii umożliwia z  kolei bezstop-
niową regulację natężenia światła (da się je 
płynnie przyciemniać i rozjaśniać w zależ-
ności od potrzeb). Latarka ma także funkcję 
zabezpieczenia przed przypadkowym włą-
czeniem, które nieuchronnie prowadziłoby 
do wyczerpania baterii.

Maksymalny zasięg snopu światła 
w  opisywanej czołówce wynosi aż 160 m 
(trwałość baterii 6 godzin). Zastosowanie 
najniższego trybu pozwoli natomiast przez  
60 godzin oświetlać drogę na długości  
50 m. Do poszukiwania postrzałka nie po-
trzeba więcej. Wraz z wydłużeniem strumie-
nia świetlnego rozszerzony został również 
obszar oświetlania.

Latarka jest zasilana czterema standar-
dowymi bateriami AAA. Czas świecenia, za-
leżnie od wybranego trybu, wynosi od 7 do 
60 godzin. W praktyce wykorzystanie naj-
jaśniejszego i najbardziej energochłonnego 
wariantu będzie raczej rzadkie. Za model 
H7.2 zapłacimy 285 zł (niewiele więcej od 
poprzedniej wersji). Bliźniaczy H7R.2 został 
wyposażony m.in. w akumulator litowo-jo-
nowy i wskaźnik naładowania. Jest już jed-
nak dużo droższy – kosztuje 360 zł.

Wyłączny importer latarek Led Lenser to 
firma Togo ze Straszyna k. Gdańska. Wybra-
ne modele można także nabyć w KSW.
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