Nazwa: Latarka czołówka
Model: SPOT II
Producent: Black Diamond
Waga: 54g (bez baterii) / 90g (z bateriami)
Ilość diod: 5 / 1 dużej mocy biała główna / 2 średniej mocy boczne białe / 2 boczne czerwone
Zasilanie: 3 x AAA (baterie / akumulatorki 1,5 V)
Długość promienia światła: do 70m (1W dioda TriplePower LED)
Czas pracy: od 50h (maksymalna moc światła) - do 250h (przy minimalnej mocy światła bocznych

białych diod - 4lumenty) / jeden komplet baterii
Siła światła: maksymalna 90 lumenów / minimalna 4 lumeny
Materiały: tworzywa sztuczne
Wodoodporność: TAK / IPX4
Tryby pracy: 1 główna dioda TriplePower LEDs / 2 boczne białe SinglePower LEDs / 2 boczne
czerwone / migające – dwie białe diody boczne / migające – dwie czerwone boczne diody / płynna
regulacja w każdym zakresie mocy światła
Regulacja paska nośnego: TAK
Inne: czujnik stanu naładowania baterii / blokada włącznika
Przeznaczenie:

Lekka, zaawansowana czołówka, o dużej mocy światła i długim czasie świecenia, z klasą wodoodporności
IPX4*1. Cechy te predysponują jej wszechstronne zastosowanie od łatwych trekingów, po zaawansowaną
wspinaczkę.
Charakterystyka:

Nowe wcielenie niezwykle udanego modelu SPOT, lekkiej zaawansowanej czołówki firmy Black
Diamond. Czołówka której poprzedniczka stosowana była przez wielu użytkowników, w tym
profesjonalistów w wymagających zastosowaniach, z których wywiązywała się bardzo dobrze. Po kilku
latach obecności na rynku tego modelu, firma Black Diamond postanowiła nieco go odmłodzić, przy
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okazji wprowadzając kilka istotnych zmian.

Nowa czołówka Black Diamond SPOT II sprzedawana jest w estetycznym opakowaniu, w którym prócz czołówki znajdziemy prostą
instrukcję szybkiego startu z przeglądem funkcji / pełną - niestety anglojęzyczną instrukcję obsługi, oraz trzy baterie alkaliczne.

Pierwszą rzeczą która od razu rzuca się w oczy to nowy wygląd czołówki. Nowy design charakteryzuje się
ostrzejszymi liniami, bardziej dynamicznymi i agresywniejszymi od poprzedniczki, oczywiście kwestią
indywidualną jest czy taki wygląd nam się spodoba czy nie, tym niemniej trudno mu odmówić
nowoczesności i estetyki. Model SPOT II można nabyć w kilku wariantach kolorystycznych obudowy:
• zielonym (Lime Green)
• czerwonym (Mars Red)
• matowym czarnym (Matte Black)
• srebrnym Titanium (widoczna na zdjęciach i klipie wideo)
• białym (Ultra White)
• brązowym (Covert Green)

1.

2.

1. Nowy design czołówki jest bardzo dynamiczny i nowoczesny, czołówkę można nabyć w kilku wersjach kolorystycznych – tutaj w
wersji TITANIUM
2. W nowym SPOT zmieniony również układ, ilość i rodzaj diod – w odniesieniu do wersji wcześniejszej ujęto jedną średniego zasięgu,
a dwie pozostałe przesunięto na boki głównej 1W diody TriplePower LEDs, dodano również dwie czerwone diody krótkiego zasięgu

Zmieniono również sam układ diod, oraz budowę szybki reflektora, do której po stronie wewnętrznej
dodano soczewkę poprawiającą skupienie głównej super jasnej 1 watowej diody TriplePower LEDs. W
poprzedniej wersji czołówka posiadała trzy jasne dodatkowe białe diody średniego zasięgu, w nowym
ujęto jedną z nich, równocześnie lokując je po bokach diody głównej, oraz dodając dwie diody czerwone.
Zasadniczą nowością i ogromną zaletą modelu jest dodanie funkcji blokady włącznika, co ostatecznie
rozwiązuje kwestię niebezpieczeństwa samoczynnego włączenia czołówki podczas transportu, eliminując
konieczność każdorazowego wyciągania baterii. Dodano również czujnik wskazujący po włączeniu
czołówki przez 3 sekundy stan naładowania baterii. Poziom energii wskazywany jest przez trzy kolory:
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zielone światło oznacza że w bateriach / akumulatorkach, pozostało powyżej 50% energii, pomarańczowe
między 50% a 25%, a czerwone poniżej 25%, ostrzegając że wkrótce baterie będą musiały zostać
wymienione.

1.

2.

1. Jedną z ważniejszych nowości jest dodanie do SPOT-a czujnika stanu naładowania baterii, oraz funkcji blokady włącznika,
uruchamianego i wyłączanego przez 6s przytrzymanie włącznika i sygnalizowanego niebieskim światłem czujnika z boku czołówki
2. Model posiada jeden wygodny pasek, o fakturze przeciwdziałającej ześlizgiwaniu się latarki z głowy

Podobnie jak u poprzedniczki zastosowano taki sam system nośny, składający się z prostego
pojedynczego, regulowanego, elastycznego paska z logiem producenta. Zważając na niską wagę czołówki
(54g bez baterii i 90g z bateriami) system ten sprawdza się bardzo dobrze i nie wymaga dodatkowego
poprzecznego paska.
Nie zmieniono natomiast niestety systemu kontroli pochyłu reflektora, który u poprzedniczki bywał
zawodny, z czasem wypracowując się i samoczynnie opadając. Zważając jednak na długi czas gwarancji
producenta na nowy model – 3 lata, przyjąć należy że zastosowane tworzywa sprawdzą się lepiej od
wcześniejszych.

Pewnym mankamentem, acz dopiero po dłuższym użytkowaniu można będzie to stwierdzić w 100%, jest
zastosowanie takiego samego jak w modelu wcześniejszym SPOT-a systemu pochyłu reflektora opartego na
profilowanych ząbkach z tworzywa, które z czasem mogą ulec starciu

Światło:

Jedne z najważniejszych parametrów który determinują jakość i funkcjonalność czołówki to właśnie
dostępna maksymalna moc światła, oraz długość czasu świecenia. SPOT II podobnie jak model
wcześniejszy oferuje w tym zakresie naprawdę duże możliwości, bodaj jedne z największych w tej chwili
na rynku w tym przedziale cenowy (od 150 do 180zł). Model SPOT II, oferuje kilka trybów pracy
reflektora:
– maksymalna moc światła / 90 lumenów / zasięg skuteczny światła 70m / czas świecenia: do 50
godzin*2
– średnia moc światła / 16 lumenów / zasięg skuteczny światła 15m / czas świecenia: do 90 godzin*2
– mała moc światła (bliskie dodatkowe oświetlenie) / dwie czerwone diody boczne
Warto dodać że latarka udostępnia w każdym z wymienionych trybów pracy płynną regulację mocy
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światłą, odbywającą się przez przytrzymanie przycisku ON/OFF, minimalna moc światła dla każdego z
trybów to 4 lumeny, używając tak niskiej wartości mocy światła, długość czasu wzrasta odpowiednio do
trybu:
– minimalna moc światła dla głównej diody - TriplePower LEDs - 4 lumeny – zasięg skuteczny
światła 8m / czas świecenia: 200 godzin
– minimalna moc światła dla dwóch białych diod bocznych SinglePower LEDs - 4 lumeny – zasięg
skuteczny światła 5m / czas świecenia: 250 godzin
Model dodatkowo udostępnia tryb „STROBE” czyli mrugającego światła, dostępnych on jest dla bocznych
białych SinglePower LEDs i diod czerwonych.

Czołówka oferuje płynną regulację siły światła w każdym z trybów świecenia, regulowaną poprzez przytrzymanie włącznika ON/OFF –
tutaj: po lewej maksymalna siła światła głównej diody TriplePower LED / 90 lumenów, po prawej minimalna 4 lumeny

Czołówka działając w trybie maksymalnej mocy światła (główna dioda TriplePower LEDs 1W) oferuje
bardzo mocne, skupione światło, o białej, lekko żółtawej, dość ciepłej barwie. Pośrodku snopa światła w
tym trybie widać niewielki ciemniejszy punkt, nie ma to jednak większego znaczenia użytkowego.
Doskonale ono nadaje się do nawigacji w trudnym, bądź nieznanym terenie górskim, a biorąc pod uwagę
długość czasu świecenia w trybie maksymalnym – do 50 godzin, nie musimy specjalnie się martwić i
ograniczać w jego używaniu. W praktyce podczas okazjonalnych wypadów w góry, najczęściej właśnie
tego trybu używam.

Od lewej dwie boczne diody SinglePower LEDs – maksymalna siła światła 16 lumenów / po prawej minimalna minimalna 4 lumeny

Dwie boczne białe diody SinglePower LEDs, oferują światło o średniej mocy, w trybie maksymalnym, o
zasięgu nominalnym 15m, jest to światło białe, rozproszone, o szerokim promieniu, wystarczające do
pewnego poruszania się w łatwym, lub znanym terenie. W trybie tym w zależności od wybranej mocy (16
– 4 lumeny), czas świecenia może sięgać od 90 godzin do 250.
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Czołówkę wyposażono również w czerwone diody LED – po prawej: światło przez nieoferowane

Główna dioda TriplePower LED / 90 lumenów - daje jasne, lekko żółtawe skupione światło,
po lewej jego wartość maksymalna, po prawej wartość minimalna 4 lumeny

Dwie białe boczne diody SinglePower LEDs / 16 lumenów – oferują światło średniego zasięgu, dając rozproszoną
wiązkę światła o szerokim promieniu - po lewej jego wartość maksymalna, po prawej wartość minimalna 4 lumeny

Materiały – regulacja kąta pochylenia reflektora:

Czołówka zbudowana jest z typowych materiałów, tudzież tworzyw sztucznych. Są to tworzywa dobrej
jakości, starannie wykończone, choć nieco gorzej spasowane. Dotyczy do miejsca łączenia pojemnika na
baterie z reflektorem, gdzie po zastosowaniu akumulatorów widoczna jest niewielka szpara. Cecha ta jest
powtórzeniem mankamentu występującego w poprzedniczce, jednak nie wpływała ona w żaden sposób na
jej działanie.
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Nieco uwag można mieć do jakości spasowania elementów, pomiędzy pojemnikiem na baterię, a reflektorem po włożeniu
akumulatorków widać małą szparę, jednak nie wpływa to negatywnie na działanie czołówki również podczas deszczu.

Pewne zastrzeżenia można mieć do mechanizmu regulacji kąta pochylenia, o czym już wspominałem,
ponieważ jest on dokładnie taki sam jak w starszym modelu SPOT, a który po około dwóch latach dość
intensywnej służby zawiódł, wyrabiając się i powodując samoczynne opadanie reflektora. Troszkę szkoda
że w tak zaawansowanej czołówce w której tyle zmieniono, nie pomyślano o zastosowaniu innego typu
rozwiązania... Regulacja jest lekka, skokowa, możliwa w dużym zakresie.

1.

2.

Podobnie jak w wersji wcześniejszej pojemnik na baterię łączy z reflektorem pasek tworzywa, który u poprzedniczki sprawdził się
znakomicie i do dnia dzisiejszego nie sprawia problemów.
W nowym modelu SPOT-a poprawiono również system otwierania pojemnika na baterię, który otwiera się teraz lekko i
bezproblemowo.

Budowa i komfort:

Model SPOT II posiada typową budowę dla tego segmentu czołówek. Składa się z zintegrowanego z
pojemnikiem na baterię reflektora, oraz pojedynczego, regulowanego paska nośnego. Tył obudowy
czołówki przez który przepleciony jest pasek, dobrze wyprofilowano, ściśle przylega do czoła, nie
uwierając i się nie przemieszczając, nawet po wielu godzinach użytkowania czołówkę nosi się
komfortowo. Również sama opaska elastyczna posiada fakturę która wspomaga dobre trzymanie się
czołówki na głowie.
Na uwagę zasługuje również fakt że poprawiono dostęp do pojemnika na baterię, który w poprzednim
modelu był dość trudny, wymagający wyczucia i równocześnie siły (by nie uszkodzić zamknięcia). W
nowym modelu SPOT, pojemnik otwiera się lekko poprzez odchylenia plastykowego ząbka
przytrzymującego reflektor. Pojemnik na baterię łączy z reflektorem pasek z tworzywa przypominający
wyglądem klisze filmową. Jest to dokładnie takie samo rozwiązanie jak w modelu wcześniejszym, a które
w wymienionym sprawdzało się znakomicie, pomimo dość filigranowanego wyglądu, po przeszło dwóch
latach, element ten nie uległ spracowaniu, ani uszkodzeniu.
Podobnie jak model wcześniejszy, tak i ten wyposażono w duży, łatwo wyczuwalny, o miękkim skoku
przycisk ON/OFF, którego obsługa jest możliwa również zimą w grubych rękawicach, co wydajnie
podnosi komfort użytkowania czołówki.
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Porównanie nowej wersji czołówki SPOT firmy Black Diamond z poprzednim

Podsumowanie:

Przyznam że z niecierpliwością oczekiwałem na nowe wcielenie SPOT-a, którego starsza wersja tak
dzielnie służyła mi podczas wielu wypraw w góry, w każdych warunkach, zarówno podczas ciepłych
letnich nocy, zimowych srogich mrozów i śnieżyc, oraz rzęsistych deszczów beskidzką jesienią. Następca
od pierwszej chwili przypadł mi do gustu, z racji atrakcyjnego wzornictwa, długiego okresu gwarancji,
oraz przede wszystkim utrzymania – a nawet zwiększenia, tego z czego był znany model wcześniejszy –
silnego światła, oraz długiego czasu świecenia.
Miłym zaskoczeniem było również to że wyeliminowano w tej czołówce braki występujące w modelu
wcześniejszym, w tym dodano czujnik stanu naładowania baterii, oraz rzecz bardzo istotną – dodano
funkcję blokady włącznika.
Jedynym mankamentem, jest zastosowanie identycznego jak we wcześniejszym modelu, systemu pochyłu
reflektora, tym nie mniej dopiero dłuższe użytkowanie wykaże czy rzeczywiście jest to wada czy też nie...
Pewne zastrzeżenia można mieć również do szczelności – spasowania, elementów czołówki, tym bardziej
że czołówka posiada klasę wodoodporności IPX4, pierwsze testy, w tym kilkugodzinny marsz w nocy
podczas deszczu, wykazały że mankamenty te nie wpływają na funkcjonalność latarki.
Pomimo tych nielicznych mankamentów, jeśli połączyć wszystkie wymienione zalety z niską wagą,
ciekawym wyglądem, oraz wysokim komfortem noszenia, otrzymujemy bardzo dobry produkt, który ma
niewielu rywali w tej klasie cenowej. Czołówka warta jest zakupu, szczególnie jeśli oczekujemy mocnego
i dalekiego światła, uniwersalności, oraz funkcjonalności z wyższej półki cenowej.
Dodatkowe informację:

Już na zakończenie, wyłącznie jako ciekawostkę dodam że firma Black Diamond wypuszczając
odmłodzoną wersję SPOT-a w drugiej połowie 2012r, wprowadziła na rynek równocześnie inne modele
czołówek w tym: STORM, REVOLT, również odmłodzone wersje modeli: GIZMO, COSMO, MOXIE,
oraz sztandarowej i równocześnie najmocniejszej czołówki tego producenta ICON.
W zestawieniu tym, opisywany model SPOT, plasuje się w samej czołówce pod względem ilości
oferowanego światła, oraz długości czasu świecenia, a równocześnie jest o wiele tańsza od wyższych
modeli jak: ICON (do 200 lumenów), STORM, oraz REVOLT. Różnica pomiędzy nimi zasadniczo
sprowadza się do wytrzymałości mechanicznej czołówki, do klasy wodoodporności, oraz mniej do ilości
udostępnianego światła.
Model STORM oferuje klasę wodoodporności IPX7, przy 100 lumenach maksymalnej mocy światła,
będąc jednak blisko 100zł droższym od SPOT-a, model REVOLT udostępnia identyczną do SPOT-a klasę
IPX4, jednak z większą mocą równą 110 lumenom, przy cenie wyższej o blisko 140 – 150zł.
Jak więc widać opisany SPOT charakteryzuje się bodaj najlepszym stosunkiem ceny do możliwości, choć
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oczywiście to jaki ostatecznie wybierzmy model z dostępnej szerokiej gamy czołówek firmy Black
Diamond zależy od naszych wymagań i przewidywanego zastosowania.
Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duża moc i zasięg
długi czas świecenie
doskonały stosunek ceny do jakości
niska waga
komfort noszenia
skupienie światła
nowoczesny atrakcyjny design
blokada włącznika
czujnik stanu naładowania baterii
długi czas gwarancji
wodoodporność w klasie IPX4
łatwość wymiany baterii
łatwa obsługa również w rękawicach

Wady:

•
•

system blokady kąta pochyłu reflektora
nieprecyzyjne spasowanie elementów czołówki

Cena w chwili zakupu: 159,99 zł
Zakupiono w: Decathlon Bielsko-Biała
Data zakupu: 15.03.2013
Przydatne linki:
Krótki klip wideo pokazujący główne funkcję czołówki: http://vimeo.com/65785100
Strona producenta / polskojęzyczna: http://eu.blackdiamondequipment.com/en_PL/homepage
Słowniczek:
*1 - IPX4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron / deszcz)
*2 – rzeczywista długość czasu świecenia każdej czołówki uzależniona jest od zastosowanych baterii /
akumulatorków, od ich pojemności, wydajności, oraz stanu naładowania
opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail:

s.nikiel.mojegory@gmail.com
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