
Typ: latarka czołowa
Producent: Pocketman
Model: T6+COB
Linia produktów / numer modelu:

AK700 
Diody LED ilość / typ / moc:

• 1 biała / CREE XPG / 5W
• 2 panele COB ze zintegrowanymi

diodami LED:
◦ 2 x 5 diod / światło białe ciepłe /

brak danych o mocy
◦ 2 x 3 diody / światło czerwone / 

brak danych o mocy
Siła światła / dioda / typ światła / natę-

żenie:

• dioda główna 5W:
◦ maksymalna do 2500 luksów

(według producenta) 
◦ ekonomiczna do 1000 luksów (według producenta)

• panele LED COB:
◦ światło białe – maksymalna jasność / brak danych / stwierdzona 46 lx
◦ światło białe – tryb ekonomiczny / brak danych / stwierdzona 16 lx
◦ światło czerwone stałe – maksymalna jasność / brak danych / stwierdzona 19,5 lx

Moc łączna: 35W (według producenta)
Zasięg światła: 

• dioda CREE XPG 5W:

◦ tryb maksymalny chwilowy do 150m
◦ tryb maksymalnej jasności / stabilny do 100 m

• boczne panele LED COB:

◦ diody białe / maksymalna jasność / brak danych / stwierdzona do 20 m
◦ diody białe / ekonomiczna jasność / brak danych / stwierdzona 10 m
◦ diody czerwone / światło stałe / brak danych / stwierdzona 10 m

Czas i tryby pracy: 

• dioda główna CREE XPG 5W:

◦ światło stałe / maksymalna jasność: do 7 godzin (na podstawie pomiaru)
◦ światło stałe / tryb ekonomiczny: do 12 godzin (na podstawie pomiaru)

• boczne panele LED COB:

◦ światło stałe – białe / maksymalna jasność: do 4 godzin (na podstawie pomiaru)
◦ światło stałe – białe / tryb ekonomiczny: do 9 godzin (na podstawie pomiaru)
◦ światło stałe – czerwone / maksymalna jasność: do 4 godzin (na podstawie pomiaru)

Wodoodporność: TAK / IPX4(1)

Zasilanie: akumulator litowo-polimerowy (Li-Poly) 1200 mAh
Ładowanie akumulatora: kabel microUSB / USB / konwencjonalny port USB
Możliwość ładowania z PowerBanku: TAK
Praca w trakcie ładowania: NIE
Wymienny akumulator: NIE
Czas ładowania: od 0 do 100% około 2 godzin
Kąt wiązki światła: 

• biała główna dioda  CREE XPG 5W – 60°
• boczne panele LED COB – 180°

Materiały: 

• korpus – tworzywa sztuczne ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
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• osłona panelu z diodami – pleksiglas
Regulacja paska nośnego: TAK / zakres od 48 do 56 cm (bez rozciągania)
Kąt pochylenia reflektora: do 60° / zmiana co 20°
Detektor ruchu: TAK
Powiadomienie o pracy detektora ruchu: TAK / dedykowana zielona dioda LED
Zmiana trybów pracy: manualna lub za pomocą detektora ruchu
Tryby pracy:

• włącznik manualny:

◦ dioda główna LED CREE XPG 5W / jasność maksymalna i ekonomiczna
◦ panele LED COB / białe diody / jasność maksymalna i ekonomiczna
◦ panele LED COB / czerwone diody / jasność maksymalna (światło stałe) i stroboskop

• detektor ruchu:

◦ dioda główna LED CREE XPG 5W / jasność maksymalna i ekonomiczna
Wskaźnik poziomu naładowania: TAK / czterostopniowy (100, 75, 50, 25%) / niebieskie diody LED
Technologie / cechy: 

• czujnik światła i odległości
• automatyczne włączanie i wyłączanie przy geście poniżej 15 cm (według producenta / stwierdzona już 

poniżej 25 cm)
Waga: łączna 90 g

• 70 g sama czołówka
• 20 g pasek nośny

Zgodność z normami / certyfikatami: CCC* / UL / RoHS / CE
W zestawie: pasek nośny, kabelek ładowania USB / micro USB, skrócona instrukcja obsługi (anglojęzyczna)
Wymiary: 60 x 40 x 30 mm (szerokość / wysokość / grubość)
Cena zakupu (platforma AliExpress): 6,48 $ / około 25,60 zł**
Gwarancja: producenta / 12 miesięcy
Inne: gumowa zaślepka gniazda ładowania micro USB w podstawie korpusu

*   CCC – chińska norma jakości wprowadzona w 2002 roku, której znaczenie można porównać do europejskich Certyfikatów CE wymaganych na towary importowane do 

Europy

** dla ceny dolara amerykańskiego 3,95 zł

Przeznaczenie:

Lekka latarka czołowa o maksymalnej mocy światła 2500 luksów, z klasą wodoodporności IPX41, dedykowana
do zróżnicowanej aktywności fizycznej, od biegów terenowych, przez jazdę na rowerze, wypady za miasto,
kemping, po turystykę górską.

Tytułem wstępu:

Po raz kolejny w dziale SPRZĘT powraca na warsztat latarka czołowa. Temat wyboru właściwej czołówki,
szczególnie jeśli ma służyć w górach na trasie, zawsze pozostaje aktualny. Modele takie muszą sprostać szere-

gowi wymagań, w tym oczywiście zapewnić odpowiednio silne światło dostępne przez jak najdłuższy czas.

Prócz tego dobra czołówka powinna być szczelna, tak aby złe warunki atmosferyczne, jak opady deszczu,

śniegu, czy mróz, nie wpływały na jej funkcjonalność.  Powinna posiadać też kilka trybów jasności światła,
wszakże nie zawsze potrzebujemy tego o największym zasięgu, a w przypadku czołówek używanych przez fo-
tografów powinny one dodatkowo posiadać czerwone diody LED nie wpływające na ekspozycję. 

Większości z tych wymagań są w stanie sprostać nawet tańsze modele, różnica kryje się natomiast w jasno-

ści, oraz wydajności ogniwa. Na przestrzeni ostatnich lat na bardzo wyraźna stała się już dawno zarysowana li-
nia podziału na czołówki zasilane dedykowanym zintegrowanym akumulatorem, oraz modele znajdujące się
obecnie w defensywie, zasilane wciąż bateriami, lub akumulatorkami typu AAA. Zaawansowane, dostępne na
rynku latarki czołowe, szczególnie jeśli firmowane logiem znanej marki potrafią przyprawić o zawrót głowy
swoimi cenami. Na szczęście istnieje sporo marek niszowych oferujących tańsze modele, prym wiodą tu oczy-
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wiście marki Chińskie i właśnie czołówce takiej marki przyjrzymy się w niniejszej recenzji, tudzież zakupionej
bezpośrednio w chinach czołówce marki Pocketman model T6+COB, należącej do linii produktów AK700. 

Tania, a dobra latarka czołowa? Mam nadzieję że tak – że godnie zastąpi również chińską czołówkę Tooniu HD-002. Tu podczas wypadów terenowych z omawianą w niniejszej recenzji czo-
łówką Pcketman T6+COB.

Zakup – dlaczego ta a nie inna i po co w ogóle nowa  ..  
Po ponad czterech latach całkowicie bezproblemowej i wiernej służby mojej starej czołówki, również Chiń-

skiej marki Tooniu model HD-002 przyszła pora na jej wymianę. Bynajmniej nie dlatego że poległa, że doszło
do jej uszkodzenia czy przestała świecić, ma się doskonale i zachowuje pełną swoją funkcjonalność.  Zmiana

wynika z prozaicznego powodu naturalnego zużycia dedykowanego akumulatora. Jak każde ogniwo tak i to
ma swoją ograniczoną żywotność, tudzież ilość cykli ładowania / rozładowania, poza którym to zakresem za-
czyna ono tracić swoje właściwości. Wśród nich pojemność i wydajność. To niestety wada takich modeli, by-

najmniej nie tylko chińskich, ale wszystkich o podobnej budowie. Piszę o tym nie tylko dlatego aby przybliżyć
wam powód zmiany czołówki, ale również by od razu uciąć ewentualne spekulacje nakierowane na negatywną
ocenę modelu ze względu na jego pochodzenie.

Po ponad czterech latach całkowicie bezproblemowej i wiernej służby mojej starej czołówki, również Chińskiej marki Tooniu model HD-002 przyszła pora na jej wymianę, przez cały ten czas
służąc bezawaryjnie, zapewniając dostęp do mocnego dalekosiężnego światła – wszystko to od razu postawiło wysoko poprzeczkę oczekiwań wobec jej następczyni… 

Dobrze skoro już kwestię konieczności zmiany czołówki mamy za sobą powróćmy do bohaterki niniejszej re-
cenzji, tudzież modelu T6+COB należącej do linii produktów AK700, marki Pocketman. W gwoli ścisłości od
razu dodam że nazwa modelu ma tu znaczenie symboliczne, co jest dość typowym przejawem niefrasobliwej
postawy chińskich sprzedawców do kwestii systematyki i nazewnictwa tego czy innego produktu. Zdarza się
nagminnie że ten sam model sprzedawany jest pod różnymi nazwami, a nawet z różnymi opisami technicznymi
(!) u różnych sprzedawców. Również właśnie dlatego zawsze staram się jak najdokładniej zrecenzować właści-
wości takich produktów, chcąc jak najdokładniej określić ich faktyczne cechy. 

Skoro już tak się usprawiedliwiam i zwierzam, muszę się też przyznać że kontakt z tym modelem bynajmniej
nie był pierwszy w chwili zakupu tego konkretnego egzemplarza. Czołówki te były bowiem nagrodami w ostat-
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niej edycji organizowanego przeze mnie dorocznego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”.
Stworzyło to mi więc dogodną sytuację (mam nadzieję że laureatom którzy je otrzymali dobrze one służą) do
fizycznych oględzin, oraz wyboru pomiędzy kilkoma modelami jakie znalazły się wśród nagród. 

Czołówka marki Pocketman model T6+COB należącej do linii produktów AK700 do chwili opublikowania niniejszej recenzji testowana była przez kilka miesięcy. Model oferuje naprawdę
dużą ilość światła w trybie maksymalnym, o dalekim zasięgu – tu podczas wieczorno / nocnego wypadu z aparatem na pobliskie mi zielone tereny, tudzież Lipnik Kopiec, u podnóża Beskidu

Małego. 

Omawiany model występuje w dwóch wariantach, starszym który zdecydowałem się wybrać dla siebie i now-

szym. Dlaczego więc nie zdecydowaniem się na ten ostatni? Cóż pomimo większej jasności i ogólnej mocy wy-
noszącej (podkreślam według producenta) aż 50W (omawiany wariant oferuje 35W), ze względu na zastosowa-
nie ogniwa o tej samej pojemności cechuje się ona szybszym jego zużyciem, oraz tylko pojedynczą i słabszą
czerwoną diodą LED co akurat dla mnie ma spore znaczenie ze względu na pracę podczas nocnych sesji foto-
graficznych.

Omawiany model występuje w dwóch wariantach, nowszym widocznym po lewej stronie o zmienionej bryle reflektora, oraz większej mocy całkowitej wynoszącej według producenta aż
50W, oraz nieco słabszej 35W omawianej w recenzji, widocznej po stronie prawej. Zdecydowałem się na taki wybór gdyż nowsza wersja ma tylko pojedyncza (nad główna diodą, za mato-

wym dyfuzorem) czerwoną diodę LED, starsza natomiast ma ich kilka o większej mocy, a diody takie wykorzystuję podczas nocnych sesji z aparatem, gdyż nie wpływają one negatywnie na
ekspozycję.

Pierwsze oględziny, budowa i materiały...

Wiemy już czemu i po co, pora więc zając się naszym bohaterem. Rzeczową czołówkę Pocketman T6+COB za-
kupiłem jak wiecie bezpośrednio w Chinach. Koszt zakupu wyniósł tylko 6,48 $, czyli około 25,60 zł (dla ceny
dolara US 3,95 zł). Zaledwie w osiem dni po zakupie paczuszka z nową czołówką trafiła do moich rąk. Latarka
dostarczona została w prostym, czarnym kartoniku z nadrukowaną z jednej strony nazwą artykułu, oraz certyfi-

katami w zgodzie z jakimi została wykonana z drugiej. Model T6+COB dostępny jest w zakupie wraz z kilko-

ma wersjami dodatkowych akcesoriów. Mamy tu do wyboru opcjonalną ładowarkę sieciową, samochodową

jak i futerał. Sam wybrałem wariant najprostszy, składający się z czołówki, oraz krótkiego 30 cm kabelka łado-

wania zakończonego z jednej strony wtyczką USB, a z drugiej micro USB.

Czołówka marki Pocketman model T6+COB już podczas pierwszego kontaktu wywarła na mnie pozytywne

wrażenie, może nie było tu przysłowiowego „woow”, nie było też jednak absolutnie do czego się przyczepić.
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Korpus latarki wykonano w całość z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Zbudowany on jest z dwóch
głównych elementów, przedniej profilowanej skrywającej elementy świetlne, ogniwo i układy elektroniczne,
oraz tylnej płytki przykręconej do pierwszej za pomocą czterech głęboko osadzonych śrubek. Pomiędzy połów-
kami nie dodano niestety żadnej uszczelki, o tym jednak więcej za chwilkę.

Przednia – główna cześć korpusu cechuje się udanym, lekko agresywnym designem, doskonale wpisując się

we współczesne trendy projektowe. Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość takich latarek posiadała
płynne, mocno pozaokrąglane linie, obecnie jednak prym wiodą właśnie modele o liniach ostrych, zdecydowa-
nych, bez żadnych krągłości. Tak jest też w tym przypadku. Z przodu korpusu znajdziemy duży panel osłaniają-

cy odbłyśnik z diodami LED i dwoma panelami COB o trapezoidalnym kształcie, pod nim w dolnej części do-

dano symetrycznie czujnik ruchu, oraz diodę emitującą podczerwone światło. Na górze znajduj się podcięty,
pochylony panel, przechodzący w kolejny o mniejszym spadku, łączący się z opadającym w drugą stronę ran-
tem tylnej zamykającej reflektor płytki. To właśnie tu w szczycie, symetrycznie w oddaleniu około 1,5 mm od

osi pionowej czołówki, dodano dwa przyciski funkcyjne.

Czołówka Pocketman T6+COB  od początku zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, główna cześć korpusu cechuje się udanym, lekko agresywnym designem, doskonale wpisując się we
współczesne trendy projektowe. Model dostępny jest w kilku wariantach dodatkowego wyposażenia, sam zdecydowałem się na wariant podstawowy, ograniczony do samej czołówki i kabel-

ka do jej ładowania.

Wykonano je z czerwonej, miękkiego tworzywa, przypominającego w dotyku sylikon. Znajdziemy na nich wy-

tłoczone ikonki, określające ich funkcję. I tak spoglądając od czoła latarki, przycisk po lewej umożliwia manu-
alną obsługę trybów pracy modelu T6+COB, natomiast ten po prawej uruchamia sensor ruchu, umożliwiając ob-
sługę dwóch trybów pracy gestami. Przyciski są dość duże aby ich obsługa nawet w grubych rękawiczkach

nie sprawiała trudności,  posiadają również dobrze wyczuwalnym skok.  Zostały umiejscowione w ukośnie
opadającej płytce czoła korpusu, tak aby przypadkowe dociśnięcie górnej części korpusu czołówki nie spowo-
dowało ich wciśnięcia. Oczywiście nie gwarantuje to że do takiej sytuacji nie dojdzie, ba mogę sobie wręcz z
łatwością ją wyobrazić. Szkoda że producent nie pomyślał o zanotowaniu choćby najprostszego mechanizmu

blokady włącznika, ten brak trzeba niestety zaliczyć modelowi na minus.

 5                                                                                                                                                                                                    CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akceso-
rium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.



W górnej części główki reflektora znajdziemy dwa przyciski funkcyjne, uruchamiające obsługę gestami, jak i manualny przełącznik zmiany trybów pracy latarki. Wykonane z miękkiego two-
rzywa przypominającego sylikon, cechują się dobrze wyczuwalnym skokiem. Pomimo że ulokowano je poniżej górnej linii korpusu nie eliminuje to ryzyka przypadkowego włączenia modelu

w plecaku, czy kieszeni, szkoda że marka nie zdecydowała się na dodanie jakiegokolwiek systemu blokady włączników.

Zajrzyjmy jeszcze pod spód czołówki. Znajdziemy tam gumową zaślepkę gniazda ładowania. Bardzo dobrym
ruchem było ukowanie go właśnie w tym miejscu, co radykalnie zmniejsza jego ekspozycję na deszcz. Sama
zaślepka również jest starannie spasowana, trzeba nawet nieco się przyłożyć do jej wyjęcia. Pod zaślepką znaj-
dziemy port ładowania, tudzież już wymienione gniazdo micro USB.

Czołówkę wyposażono w zintegrowany na stałe akumulator Litowo-Polimerowy, ładowany przez gniazdo micro USB, ulokowane w dolnej części korpusu i chronione przez dobrze spasowa-
ną gumową zaślepkę.

Spoglądając na latarkę ponownie od czoła, na lewym boku znajdziemy pojedynczą, świecącą na zielono diodę

LED. Jest ona włączona po wybraniu funkcji obsługi modelu gestami, co ułatwia orientację w jakim trybie

pracy znajduje się czołówka, tu kolejny plus dla marki Pocketman. Z kolei na prawej bocznej ściance obudo-

wy reflektora znajdziemy panel z czterema diodami LED. Jak się zapewne domyślacie jest to wskaźnik pozio-

mu naładowania akumulatora. Diody świecące na niebiesko mogą tu świecić zarówno światłem stałym, oraz
migać, odpowiednio określając stan naładowania ogniwa:

• cztery diody / światło stałe – 100 % poziomu mocy ogniwa
• trzy diody / światło stałe – około 75 % poziomu mocy ogniwa
• dwie diody / światło stałe – około 50 % poziomu mocy ogniwa
• jedna dioda / światło stałe – około 25 % poziomu mocy ogniwa
• jedna dioda / światło migające – ogniwo bliskie rozładowania

Korpus reflektora konwencjonalnie połączono w tylnej, dolnej części z profilowaną płytką, wykonaną z takiego
samego jak ten pierwszy czarnego tworzywa sztucznego. Elementy te połączono za pomocą prostego mechani-
zmu zmiany kąta pochylenia reflektora. Opiera się on o kilkustopniowa zębatkę zintegrowaną z tylną, zamy-

kająca korpus płytka, oraz niewielkiej wypustki na wymienionej profilowanej płytce. Elementy te są integral-
na częścią tych części obudowy. 
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Spoglądając na latarkę od czoła, na lewym boku znajdziemy pojedynczą, świecącą na zielono diodę LED informującą o włączeniu systemu obsługi gestami, na boku prawym dodano panel z
czterema diodami LED informującym o stanie naładowania ogniwa.

Takie rozwiązanie nie należy do najlepszych, acz od razu dodam tu że nie stanowi również przywary li tylko
omawianego modelu, ale znakomitej większość dostępnych na rynku czołówek. Jego słabość bowiem polega

na tym że o skuteczności i trwałości mechanizmu pochylenia czołówki decyduje jakość tworzywa z jakiego

wykonano obudowę. Mechanizm taki z biegiem czasu może ulec starciu powodując samoczynne opadanie re-

flektora. Problem ten pojawiał  się  choćby w recenzowanych przeze mnie czołówkach renomowanej marki
Black Diamond model SPOT II i I, oraz Lifesystems model Intensity 230 LED Head Torch.
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Tylna płytka czołówki, mająca bezpośredni kontakt z czołem została dobrze wyprofilowana, nie powodując najmniejszego dyskomfortu. Model T6+COB wyposażono w prosty system regula-
cji kąta pochylenia reflektora oparty o kilka ząbków i wypustkę odlane z tego samego tworzywa co sam korpus.

W testowanym egzemplarzu czołówki Pocketman T6+COB ten właśnie problem dał o sobie znać. Pierwszy zą-

bek systemu pochylenia reflektora był na tyle pytki że w łatwy sposób dochodziło do samoczynnego jego

opadania o około 15°, na szczęście na dalszych stopniach skok cechuje się dobrym oporem, nie pojawia się pro-
blem opadania nawet podczas intensywnego marszu w po górskim szlaku.  Stwierdzona przywara wydaje się

jednak dotyczyć konkretnego egzemplarza a nie nie globalni całej inni T6+COB. Jak już wiecie miałem bo-
wiem okazję przyjrzeć się im już wcześniej i w innych egzemplarzach ten problem nie występował. Globalnie
mechanizm czołówki umożliwia zmianę kąta pochylenia czołówki w zakresie od 0 do 60°, w skoku co 20°. Po-
zostaje mieć tylko nadzieję że wraz z upływem czasu nie dojdzie do nasilenia problemów z mechanizmem po-
chyłu.

W testowanym egzemplarzu czołówki Pocketman T6+COB pojawił się problem niekontrolowanego opadania reflektora. Pierwszy ząbek systemu pochylenia był bowiem na tyle pytki że w ła-
twy sposób dochodziło do samoczynnego jego opadania o około 15° co dobrze widać na powyższych zdjęciach, po lewej egzemplarz z defektem, po prawe jego porównanie z egzempla-

rzem o prawidłowo wykonanym systemie pochyłu.

Pozwolę sobie jeszcze na chwilkę powrócić do kwestii panelu chroniącego diody. Panel ten wykonano z prze-

źroczystego tworzywa sztucznego cechującego, odznaczającego się zadziwiająco dobrą tolerancją na uszko-

dzenia mechaniczne. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przedzierałem się w czołówce przez
niskie młodniki zahaczając o gałęzie, dwukrotnie zdarzyło się też że czołówka upadła na ten właśnie element
na kamienistym szlaku, żadne z tych zdarzeń nie spowodowało istotnych uszkodzeń panelu. Jedynym ich świa-
dectwem są delikatne, ledwo widoczne zarysowania. 
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Mechanizm pochylenia umożliwia zmianę kąta pochylenia czołówki w zakresie od 0 do 60°, w skoku co 20°...

Warto dodać że pierwotnie, po zakupie panel zaklejony jest bezbarwną folią, której nie ma potrzeby zdejmo-
wać, co też dodatkowo chroni ten element, o ile tylko nie przeszkadza nam nadrukowany na niej czarną farbą,
dość duży, napis „light”… cóż trudno mi tu w jakikolwiek sposób usprawiedliwić jego obecność, ani ze wzglę-
du na funkcję, ani znaczenie designerskie. Pocieszające w tej sytuacji że można go choć w razie gdyby nazbyt
nas irytował odkleić.

Panel chroniący diody LED wykonano klasycznie z przeźroczystego tworzywa. Pomimo że trudno tu spodziewać się jakichś zaawansowanych rozwiązań , panele te zaskakująco dobrze ra-
dzą sobie z przypadkowymi uderzeniami, oraz zarysowaniami.  Dobrze ilustruje to stan tego elementu w kilkuletnim intensywnie przeze mnie eksploatowanym egzemplarzu czołówki Tooniu

HD-002 tu po prawej stronie (jest to stan aktualny).

Czołówkę Pocketman T6+COB wyposażono w system nośny składający się z pojedynczej poziomej, regulowa-

nej elastycznej opaski o szerokości 2,5 cm. Można ją regulować w zakresie od 48 do 56 cm (bez rozciągania).
Po stronie wewnętrznej opaskę podszyto miękką nicią, co przekłada się istotnie na komfort noszenia, od ze-
wnątrz wykończono nicią gładką z wyszytym estetycznym szaro – czarnym wzorem, oraz wyhaftowano czer-
woną nicią  napis  „headlamp” czyli  w wolnym tłumaczeniu „latarka czołowa”.  Opaska poprowadzona jest

przez płytkę zintegrowaną z obudową czołówki, o półotwartej konstrukcji i starannie dobranym profilu tak

aby zminimalizować jej kontakt z skórą głowy, oraz nie powodować żadnego nań ucisku, tu plus za komfort

użytkowy modelu.
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Przedni panel czołówki po zakupie był dodatkowo zaklejony folią ochronną, której nie ma potrzeby zdejmować, co na pewno wpłynie pozytywnie na trwałość elementu, o ile tylko nie prze-
szkadza  nam mało finezyjny duży napis „light” /  czołówkę wyposażono w system nośny składający się z pojedynczej poziomej, regulowanej elastycznej opaski o szerokości 2,5 cm. Można

ją regulować w zakresie od 48 do 56 cm.

Podsumowując tą część recenzji, czołówkę Pocketman T6+COB wykonano z dobrej jakości tworzyw sztucz-

nych, starannie wykończonych i spasowanych. Brak tu jakichkolwiek niedoróbek, nic nie trzeszczy, ani nie

ma luzów – z zastrzeżeniem dotyczącym luzu na pierwszym stopniu mechanizmu pochyłu reflektora, co jednak
należy przypisać temu konkretnemu egzemplarzowi, a nie całej linii produktu. Pozytywnie zaskakuje również

bardzo niska waga wynosząca wraz z paskiem zaledwie 90 gram, choć przyznam że wzbudziło to również
mój niepokój. Tak niska waga może bowiem wskazywać na zastosowanie niewielkiego, o małej pojemności
ogniwa. Na tym etapie są to jednak czyste dywagacje, temu jak faktycznie na tym polu wypada model przyjrzy-
my się w dalszej części recenzji. Również na plus należy też zaliczyć ogólny udany design obudowy, odznacza-
jącej się ostrymi, zdecydowanymi liniami, o lekko agresywnym sportowym wyglądem. Zastrzeżenia można na-
tomiast mieć do trwałości mechanizmu pochylenia, to jednak czy te obawy się sprawdzą wyjdzie dopiero po
dłuższym użytkowaniu, póki co po trzech miesiącach element ten nie sprawia problemów.
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Historyczne wzgórze Trzy Lipki wnoszące się nad miastem Bielsko-Białą, oraz krzyż milenijny, po prawej autor z włączoną w trybie maksymalnej jasności czołówką Pocketman T6+COB

Charakterystyka światła  ,   tryby pracy i obsługa gestami  ...  

Najistotniejszym elementem każdej czołówki jest oczywiście panel świetlny, oraz znajdująca się w nim dioda
lub diody emitujące światło.  Sercem czołówki Pocketman T6+COB jest bardzo jasna i popularna w alterna-

tywnych modelach dioda LED CREE XPG T6 o deklarowanej mocy aż 5W. Dioda ta cechuje się stosunkowo ni-

skim apetytem na energię w relacji do jasności, oraz znakomitą odpornością na zróżnicowane warunki pracy.

Charakterystyczna dla nich jest obecność w jednej płytce kilku diod zatopionych w jednym układzie / chipie.
Tu też zaczyna się tez robić dość ciekawie, każda z tego typu super jasnych diod posiada nieco inne właściwo-
ści, oraz budowę.  W omawianym przykładzie po bliższym przyjrzeniu się głównej diodzie wydaje się że nie

jest to deklarowana CREE XPG T6, lecz dioda znacznie mocniejsza CREE XPG L2. 

Sercem czołówki Pocketman T6+COB jest bardzo jasna i popularna w alternatywnych modelach dioda LED CREE XPG T6 o deklarowanej mocy aż 5W. Niespodzianką było że po bliższym
przyjrzeniu się głównej diodzie wydaje się że nie jest to deklarowana CREE XPG T6, lecz dioda znacznie mocniejsza CREE XPG L2...

Skąd to podejrzenie? Wynika ono z zaobserwowanej budowy rzeczowej diody. Cechą charakterystyczna tej z

rodziny CREE XM-L2 jest budowa „wyspowa”. Na chipie widać kwadratowa siatkę diod, zazwyczaj po sześć

na boku, co daje 36 diod na chip. Jeśli poczynione obserwacje są właściwe mamy tu więc do czynienia z za-

skakująca sytuacją gdy to marka nie tylko popełnia błąd w specyfikacji, ale nie zachwala obecności w swym

modelu znacznie skuteczniejszej diody… warto tu jeszcze dodać że zakres temperatur w jakich tego typu

diody mogą pracować w zakresie od -45° do 135° Celsjusza. Nie oznacza to oczywiście że możemy naszą czo-
łówkę wrzucić do wrzątku, lub zamrażarki :) proszę pamiętać że zakres ten dotyczy wyłącznie samej diody
CREE XM-L2 (lub według marki XPG T6), a granicę wytrzymałości modelu określa tworzywo z jakiego wykona-
no korpus, układy elektroniczne, oraz inne elementy czołówki. Inną wartą wspomnienia tu cechą tej rodziny su-
per jasnych diod LED jest niska emisja ciepła, co wpływa pozytywnie nie tylko na komfort użytkowy, gdyż
obudowa pozostaje przez cały czas chłodna.
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Cechą charakterystyczna diody z rodziny CREE XM-L2 jest budowa „wyspowa”. Na chipie widać kwadratowa siatkę diod, zazwyczaj po sześć na boku, co daje 36 diod na chip, tu na dole po
lewej widok diody czołówki Pocketman T6+COB. Natomiast cechą charakterystyczną budowy diody CREE XPG T6 jest budowa diod umieszczonych na widocznych dobrze ścieżkach naj-

częściej sześciu, tak jak w przypadku słabszej diody Cree XPS Q5, dobrze widać tą różnicę również na diodach zastosowanych w czołówce Tooniu HD-002, gdzie była to ta ostatnia dioda, tu
na zdjęciu po prawej na dole.

Dioda CREE XM-L2 oferuje potężny zakres światła, co w istotce znalazło swoje odzwierciedlenie podczas za-
równo testów w warunkach domowych, jak i terenowych, jednak nic za darmo, tak dużą jasność musi i jest
okupiona wzmożonym zapotrzebowaniem na energię, czemu szczegółowo przyjrzymy się w kolejnej części re-
cenzji. Dioda została osadzona w stożkowym srebrzonym odbłyśniku, mocno skupiającym wiązkę światła za-

ledwie 60°, realnie wydaje się ono być nawet nieco mniejsze.  Tak wąskie strumień światła wymaga z całą
pewnością przyzwyczajenia ze strony użytkownika, dla mnie było to o tyle łatwiejsze że podobny zakres szero-
kości  wiązki światła głównej diody oferowała również czołówka  Tooniu HD-002,  która służyła mi przecież
przez dobre kilka lat.

Dioda została osadzona w stożkowym srebrzonym odbłyśniku, mocno skupiającym wiązkę światła zaledwie 60°, podobny zakres szerokości wiązki światła głównej diody oferowała również
czołówka Tooniu HD-002. Tu po lewej właśnie ta ostatnia, po prawej podczas nocnego wypadu na Stefankę w Beskidzie Śląskim z czołówką Pocketman T6+COB - jak widać ilość dostępne-

go światła jest naprawdę potężna pomimo że jego wiązka mocno skupiona.
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Bywają jednak oczywiście sytuacje gdy konieczne jest wykorzystanie światła o znacznie szerszym kącie, na-

wet kosztem jego jasności i tu na scenę wkraczają panele COB. Czołówkę Pocketman T6+COB wyposażono
w dwa dość duże panele COB, umieszczone symetrycznie po bokach gniazda głównej diody  CREE XPG T6

(znów – lub XM-L2).  Elementy te oferują bardzo przyjemne, ciepłe, lekko żółte światło o niskim skupieniu.

Nadaje się ono znakomicie do oświetlenia terenu w promieniu kilku – maksymalnie kilkunastu metrów, za to

wypełniając ten obszar równomiernym o bardzo szerokim kącie wynoszącym aż 180° światłem. 

Czołówka Pocketman T6+COB została wyposażona w bardzo jasną diodę CREE XM-L2 (lub według marki XPG T6), oraz panele diod LED COB, ta pierwsza daję  bardzo mocne, o dalekim za-
sięgu światło o mocno skupionej wiązce, natomiast panele LED COB oferują światło o krótszym zasięgu, za to o bardzo szerokim kącie wiązki wynoszącym aż 180° , tu  po lewej czołówka z

włączoną główną diodą CREE XM-L2, po prawej z uruchomionymi panelami COB, widać jak bardzo różni się zakresem szerokości światła.

Skrót COB pochodzi od słów „Chip On Board”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza płytka / chip z diodami LED.

Każdy taki chip posiada przynajmniej kilka diod – w tym przypadku jest ich pięć, dwie przy lewej krawędzi

panelu i trzy przy prawej. Chipy COB posiadają jeden obwód i dwa złącza niezależnie od ilości diod na płytce.
Dzięki takiej budowie, urządzenia wyposażone w chipy COB łatwe w konstrukcji i montażu. LED-y COB po-
siadają znacznie lepszy współczynnik lumenów na Wat niż inne wersje technologii LED. Konstrukcja COB
umożliwia duże zagęszczenie elementów, dzięki czemu w rezultacie uzyskujemy chip o dużej mocy sięgającej
nawet 200 wat. 

Skrót COB pochodzi od słów „Chip On Board”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza płytka / chip z diodami LED. Każdy taki chip posiada przynajmniej kilka diod – w tym przypadku jest ich
pięć, dwie przy lewej krawędzi panelu i trzy przy prawej...

Tu na pora pomówić o kolejnym typie diod obecnych w naszej czołówce – tudzież czerwonych zintegrowa-

nych właśnie z panelem COB. W czołówce Pocketman T6+COB zastosowano po 3 czerwone diody na chip,

zlokalizowane w jego osi. Panele LED COB osadzono w płytkich pogłębiających się ku części centralnej odbły-
śnikach, stanowiących integralną część tego samego elementu w którym osadzono diodę główną. Globalnie
czołówka Pocketman T6+COB została wyposażona w bardzo dobrej jakości, nowoczesne i jasne diody LED,
umożliwiające zmianę jasności latarki, oraz trybów jej pracy, tak aby użytkownik mógł go dostosować do zaist-
niałych potrzeb, odpowiednio mamy tu do wyboru tryby pracy:
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włącznik manualny:
• dioda główna LED CREE XPG T6 (lub XM-L2)

◦ światło stałe 100 %
◦ światło stałe 50%

• boczne panele COB LED / światło białe
◦ światło stałe 100 %
◦ światło stałe 50%

• boczne panele COB LED / światło czerwone:
◦ światło stałe 100 % 
◦ światło sygnalizacyjne / migające (SOS)

Cechą charakterystyczną zastosowanych w czołówce paneli LED COB jest obecność nie tylko białych diod, ale również czerwonych. Model oferuje sześć trybów pracy, światło stałe białe z
głównej diody CREE XPG T6 (lub XM-L2) o jasności 100 i 50% / światło białe stałe z paneli LED COB o jasności 100 i 50% / światło czerwone z paneli LED COB stałe i migające

W miejscu tym pora pomówić szerzej o funkcji obsługi gestami. Model T6+COB wyposażono w diodę emitują-

cą światło podczerwone, oraz czujnik rejestrujący przerwanie tej wiązki światła. Rozwiązanie to coraz popu-
larniejsze, jest komfortowe acz nie wolne od wad, na co zwracałem uwagę w przypadku recenzji czołówki To-

oniu HD-002.  System taki reaguje bowiem nie tylko na ruch dłoni przed sensorem, ale wszystkie inne prze-

szkody które nagle się w jego polu widzenia zjawią, wyłączając i włączając czołówkę. Bywa to czasem wię-
cej niż irytujące, szczególnie gdy nocą przedzieramy się przez niski las, a nawet może być niebezpieczne gdy
czołówka zgaśnie w nieodpowiednim momencie. To jednak cena za wygodę, osobiście raczej unikam używania
tego systemu, bazując na standardowym włączniku. 
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...jesienne wspólne z czołówką Pocketman T6+COB wędrówki  tu po lewej na szczycie Orłowej, po prawej tuż przed szczytem Świniorki w Beskidzie Śląskim

Marka Pocketman podaję że czujnik obsługi gestami działa w odległości do 15 cm od czołówki. Faktycznie

jednak zakres ten jest o wiele większy, gdyż bez trudu można ją włączyć i wyłączyć ruchem dłoni z odległo-

ści do 25 cm, dopiero powyżej tej wartości czujnik ruchu przestaje reagować. Jest to wartość niewiele mniej-
sza od tej z czołówki Tooniu HD-002, tam wartość graniczna wynosiła około 30 cm. Można więc zakładać że

mamy do  czynienia  z  tym samym typem sensora.  Obsługa  gestami  nie  umożliwia  jednak  korzystania  z

wszystkich trybów pracy czołówki Pocketman T6+COB, do wyboru mamy tu światło głównej diody LED CREE

XPG T6 (znów – lub XM-L2), lub paneli COB oba w trybie 100% mocy światła. Wybór pomiędzy tymi dwoma
dokonujemy zawsze manualnie. Nie włączymy w nim natomiast ani trybów mniejszej mocy, ani czerwonych
diod.

Model T6+COB wyposażono w system obsługi gestami, skłajaący się z diody emitującej światło podczerwone, oraz czujnika rejestrujący przerwanie tej wiązki. Marka Pocketman podaję że
czujnik działa w odległości do 15 cm od czołówki. Faktycznie jednak zakres ten jest o wiele większy, gdyż bez trudu można ją włączyć i wyłączyć ruchem dłoni z odległości do 25 cm, dopie-

ro powyżej tej wartości czujnik ruchu przestaje reagować. 
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Na koniec tej części pomówmy o zasięgu światła. Wiemy już że panele LED COB w przypadku białych diod ge-

nerują przyjemną ciepłą barwę światła o promieniu aż 180°, oraz zasięgu maksymalnym wynoszącym kilka-

naście metrów. Co jednak z sercem czołówki – tudzież diodą LED CREE XPG T6 5W (...lub jak się raczej wyda-
je XM-L2)? Cóż nie będzie tu zapewne zaskoczeniem że zasięg oferowanego przez nią światła jest naprawdę

duży, w trybie maksymalnej jasności z łatwością przekracza on 150 metrów, w trybie ekonomicznym sięga

około 100 m. Dla niektórych, o czym już wspominałem, pewnym niuansem może być wąski kąt wiązki wyno-
szący 60 stopni. Warto też jeszcze dodać że w przeciwieństwie to barwy światła diod paneli COB, tu jest ono
białe, acz jeszcze nie wkraczające w zakres barw zimnych, raczej pozostając neutralnym.

Recenzowana czołówka towarzyszyła mi podczas kilku wypadów terenowych, w tym górskich, za każdym razem zapewniając bardzo dużą ilość światła, umożliwiając  bezpieczne porusza-
nie nawet w nieznanym terenie. Zastrzeżenie można jedynie było mieć do wydajności samego ogniwa, tu wielka szkoda że marka nie zdecydowała się na implementację modelu o większej
pojemności…  od góry od lewej strony: Ustroń Polana - start na szlak w kierunku Telesforówki przez Orłową / polana przed Telesforówką / potok Krzywa / Lipnik Kopiec w tle parafia w Ma-

łych Kozach, oraz Beskid Mały z widocznym podświetlonym krzyżem na Hrobaczej Łące.

Natężenie światła i wydajność ogniwa  ...  

Czołówkę Pocketman T6+COB wyposażono w zintegrowane ogniwo litowo-polimerowe. Marka deklaruje że w
czołówce zastosowano ogniwo o pojemności 1200 mAh, co jednak budzi wątpliwości biorąc pod uwagę jej ni-
ską wagę. Na szczęście w przeciwieństwie do innej recenzowanej przeze mnie czołówki, tudzież Intensity 230

LED Head Torch marki Lifesystems korpus omawianej nie został sklejony. Toteż od razu zaglądnąłem do jego
wnętrza, gdzie aby się dostać wystarczy odkręcić cztery niewielkie śrubki. 

Wewnątrz znalazłem stosunkowo niewielkie ogniwo, bez nadrukowanych jakichkolwiek informacji na jego te-

mat. Tym samym nie byłem w stanie z cała pewnością stwierdzić jaką ma ono faktycznie pojemność, biorąc

jednak pod uwagę jego wielkość, w korelacji do podobnego typu ogniwa z czołówki Tooniu HD-002 napędza-

nego właśnie ogniwem o pojemności 1200 mAh, wydaje się być to mimo moich obaw pojemność rzeczywista.

Potwierdzają to również przeprowadzone testy na zdolność do podtrzymania światła w danym trybie pracy,
gdzie znów wypadła ona podobnie do modelu HD-002. Różnica na nie korzyść niestety obecnej bohaterki re-

cenzji wynika raczej nie z mniejszej pojemności akumulatora, lecz większego apetytu na energię zastosowa-

nych diod. 
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Tylną pokrywę reflektora przykręcono za pomocą czterech śrubek,  co umożliwia łatwe dostanie się do wnętrza czołówki. Inspekcja ujawniła brak dodatkowej uszczelki pomiędzy tymi ele-
mentami...

Warto tu jeszcze wspomnieć o innej różnicy pomiędzy dwoma wymienionymi modelami, ogniwo HD-002 wy-

posażono w dwupinową wtyczkę umożliwiającej prostą jego wymianę, a same ogniwa można dokupić bezpo-
średnio  w  Chinach  (w  cenie  wynoszącej  ponad  połowę  wartości  całej  czołówki).  W  przypadku  czołówki

COB+T6 połączenie pomiędzy układem elektronicznym, a ogniwem po prostu zlutowano. Ewentualna wymia-

na wiązałaby się więc z koniecznością od lutowania i przylutowania nowych połączeń. Rozwiązanie takie jest
też bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne od połączenia za pomocą dedykowanej wtyczki,  tu drobny,

ale jednak minus dla modelu COB+T6.

Pomimo łatwego dostępu do wnętrza  czołówki Pocketman T6+COB nie udało się ustalić z cała pewnością z jakiej pojemności ogniwem mamy tu do czynienia, w związku z brakiem jakich-
kolwiek oznaczeń ogniwa, konieczne było więc w tej kwestii bazowanie na wynikach testów na zdolność do podtrzymania światła w danym czasie. Przy okazji natomiast wyszło ze ogniwo

opisywanej czołówki zostało zlutowane z układami elektronicznymi co znacznie utrudnia ewentualną jego wymianę, w przeciwieństwie do czołówki Tooniu HD-002  (na dole po prawej) gdzie
przewody ogniwa są wpinane do płytki drukowanej przez za pomocą dwupinowej wtyczki. 
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Czołówka ładowana jest za pomocą portu micro USB / USB. Czas ładowania ogniwa od zera do 100% jego po-

jemności, korzystając z konwencjonalnego portu USB komputera wynosi około dwóch godzin. Należy tu po-
chwalić markę Pocketman za rzetelne w tym zakresie informację, ale i zilustrowanie procesu ładowania za po-
mocą wskaźnika (4 niebieskie diody).  Przyjrzymy  się teraz jak wypada wydajność ogniwa w trybie 100%

mocy głównej diody LED CREE XPG T6 (lub XM-L2)…

Cóż… nie jest chyba tu większym zaskoczeniem że przy tak jasnej 5W diodzie pracującej z pełną mocą czas

w jakim ogniwo jest w stanie zapewnić jej energię nie będzie zbyt długi. Dla naładowanego w 100% akumula-

tora, od chwili startu do chwili wyłączenia się czołówki upłynęło 420 minut, czyli siedem godzin. To wynik

który byłby godny pochwały gdyby nie fakt że realnie wysoka jasność zapewniona została przez około dwóch

godzin, co dobrze ilustruje powyższy wykres, gdzie pierwsze załamanie pojawia się po 60 minutach, a następne
po 120 minutach. Przez kolejne dwie godziny było to już tylko umiarkowanie mocne światło, po czym następu-
je coraz szybsze jego osłabienie aż do zaledwie 25 luksów tuż przed zakończeniem testu. Zmiany te dobrze ilu-
struje poniższa tabelka przedstawiająca zmienną jasność diody wraz z upływem czasu…

czołówka Pocketman T6+COB / test wydajności i jasności

DIODA CREE XPG T6 – światło białe stałe 100% mocy

00 start testu 2330 lx

01 +1 godzina 1100 lx

02 +2 godziny 800 lx

03 +3 godziny 462 lx

04 +4 godziny 428 lx

05 +5 godzin 302 lx

06 + 6 godzin 75 lx

07 + 7 godzin 25 lx

wartość natężenia światła podawana w luksach / temperatura otoczenia: 18,5°C

Powyższy test pokazuje coś jeszcze, coś z czym spotykałem się już wcześniej podczas testów podobnych czołó-
wek – nagłą utratę mocy maksymalnej, gdzie w kilkanaście minut po rozpoczęciu testu spada ona tu z maksy-
malnej zarejestrowanej 2330 lx do około 1800 lx, po około 30 minutach już do wartości 1400 lx, a po godzinie
jak widzimy do 1100 lx, po czym spadek staje się bardzie wyrównany i przewidywalny. Podlegając zmianie o
około 400 lx aż do szóstej godziny testu gdy ponownie następuje gwałtowny spadek z 302 lx na zaledwie 75 lx.
Warto dodać że na tym właśnie etapie stan naładowania akumulatora wskazywał już jego bliskie wyczerpanie,

 18                                                                                                                                                                                                    CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akceso-
rium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.



mrugała tylko jedna dioda (poniżej 25% mocy) a jednak jej rezerwa, pomimo że przy generowanym bardzo sła-
bym świetle wystarczyła jeszcze na 60 minut pracy. 

Tak duże wahania i skoki jasności / stanu naładowania ogniwa mogą wskazywać na niskiej jakości układ od-

powiedzialny za gospodarkę energią, co niestety też jest dość typowe dla tańszych czołówek. Nie jest tego

natomiast przejawem spadek w pierwszej godzinie, ten jest wynikiem charakterystyki głównej diody LED

CREE XPG T6 (...lub XM-L2) która jest zdolna do osiągnięcia bardzo dużej jasność ale jest to tylko jasność

chwilowa, po czym dochodzi do ograniczenia jej mocy co pośrednio chroni ją samą przed uszkodzeniem. 

.

czołówka Pocketman T6+COB / test wydajności i jasności

DIODA CREE XPG T6 – światło białe stałe 50% mocy

00 start testu 890 lx

01 +1 godzina 360 lx

02 +2 godziny 325 lx

03 +3 godziny 306 lx

04 +4 godziny 295 lx

05 +5 godzin 290 lx

06 + 6 godzin 290 lx

07 + 7 godzin 275 lx

08 +8 godziny 260 lx

09 +9 godziny 250 lx

10 +10 godziny 230 lx

11 +11 godzin 160 lx

12 + 12 godzin 75 lx

wartość natężenia światła podawana w luksach / temperatura otoczenia: 18,9°C

Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku pracy diody LED CREE XPG T6 (lub XM-L2) w trybie

ekonomicznym. W rzeczowym trybie czołówka potrafiła podtrzymać światło aż do 12 godzin, przy czym znów

największa – użyteczna jasność miała miejsce w przedziale od startu do szóstej godziny, ale umiarkowanie

poprawna aż do 10 godziny. Należy to uznać za bardzo dobry wynik, uzyskiwane wartości natężenia światła

są bowiem wystarczające do bezpiecznego poruszania się w łatwym terenie, czy prac na biwaku. 

Podobnie jednak jak wcześniej widzimy tu radykalne zmniejszenie jasności na przestrzeni pierwszych 60 mi-

nut, gdzie spadła ona z 890 lx do 360 lx a więc aż o 41% - jako że tu dioda nie pracowała z maksymalną jasno-
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ścią trudno usprawiedliwić to jej fizycznymi cechami budowy. Sprawa tak bardzo mnie zaintrygowała że szu-

kając rozwiązania zmierzyłem nawet temperaturę korpusu w trybie maksymalnym, jak i ekonomicznym, jed-

nak w obu przypadkach – a zgodnie ze specyfikacją tego typu diod – korpus, dioda jak i panel odbłyskowy nie

tylko się nie nagrzewał, ale był przyjemnie chłodny. Jako że dysponowałem drugim egzemplarzem tego mode-
lu ponowiłem testy, z takim jednak samym skutkiem. Może to więc oznaczać że stwierdzony spadek może
mocy faktycznie może być efektem zastosowanych w czołówce niskiej jakości układów elektronicznych. 

Inną ciekawą sprawą był fakt że czołówka już przy wartości 75lx się wyłączyła, a przypomnijmy że w pierw-
szym teście dla 100% mocy było to zaledwie 25 lx. Takie zachowanie czołówki może pośrednio potwierdzać
powyższe wątpliwości co do jakości zarządzania energią. Za nami test głównej diody modelu, spójrzmy teraz
jakie wyniki przyniosły pomiaru pracy paneli COB…

.

czołówka Pocketman T6+COB / test wydajności i jasności

panel COB – światło białe stałe 100% mocy

00 start testu 46 lx

01 +1 godzina 37 lx

02 +2 godziny 31 lx

03 +3 godziny 18 lx

04 +4 godziny 3 lx

wartość natężenia światła podawana w luksach / temperatura otoczenia: 17,5°C

Przyznam że ten test, a ściślej jego wyniki, niezwykle mnie zaskoczyły. Spodziewałem się dłuższej i stabilnej

pracy, oraz umiarkowanie dobrej jasności, tymczasem test zakończył się w zaledwie 4 godziny, gdy to z po-

czątkowych 46 lx wartość natężenia światła spadła do… 3 luksów! Uzyskane wyniki potwierdziły aż nadto
dobitnie bardzo wysoki apetyt paneli LED COB na energię. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać że poje-
dynczy panel w przypadku czołówki Pocketman T6+COB zawiera pięć diod, razem więc oba mają ich dziesięć,
a są to diody dość dużej jasności.

Już widzę jak zrzucacie mi niespójność, jak mogą być wysokiej jasności przy tak niskich uzyskanych warto-
ściach natężenia oświetlenia. Zaprzeczenie to wynika z charakterystyki światła paneli COB, oraz samej metody
testowej. Światło z paneli COB będzie oświetlało, dajmy na to 6 metrów kwadratowych, z taką samą jasnością
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dla prawie całej płaszczyzny, natomiast wąska wiązka światła z głównej diody LED CREE XPG T6 uzyska wyso-
kie natężenie światła wyłącznie punktowo, w centrum płaszczyzny pomiarowej, bardzo szybko tracąc swoje na-
tężenie poza nim. Dlatego wartość natężenia światła padającego na płaszczyznę pomiarową wyrażana w luk-
sach i mierzonego punktowo zawsze będzie niższa od tej w lumenach opisującej jasność dla całego panelu po-
miarowego. Więcej o samej procedurze testowej, oraz wykorzystywanych do niej akcesorów znajdzie na koń-

cu recenzji.

Jednorodność wiązki światła i jej szeroki kąt jest równocześnie jedna z głównych zalet paneli COB. Wielokrot-
nie to właśnie korzystając z tego trybu schodziłem nocą, podobnie sprawdzi się on znacznie lepiej na kempin-
gu, do wypełnienia namiotu światłem niż jedno mocne skupione źródło. Ten typ oświetlenia sprawdzi się rów-
nież w jeszcze jednym przypadku, ale o tym więcej w ostatniej podsumowującej części. Wszystko to jednak nie

zmienia faktu że spodziewałem się po tych panelach znacznie lepszej efektywności energetycznej, tu po pro-

stu jest… słabo.

.

czołówka Pocketman T6+COB / test wydajności i jasności

panel COB – światło białe stałe 50% mocy

00 start testu 16 lx

01 +1 godzina 15 lx

02 +2 godziny 13,5 lx

03 +3 godziny 12,0 lx

04 +4 godziny 12,0 lx

05 +5 godzin 11,5 lx

06 + 6 godzin 11,3 lx

07 + 7 godzin 10,5 lx

08 +8 godziny 8,5 lx

09 +9 godziny 5 lx

wartość natężenia światła podawana w luksach / temperatura otoczenia: 18,0°C

W przypadku pracy w trybie ekonomicznym paneli diod LED COB, czas dostępności światła przedstawia się

już znacznie lepiej, acz od razu trzeba też zauważyć że jego ilość jest tak niska że w zasadzie nie nadaje się

do marszu, nie mówić o bieganiu, czy jeździe rowerem. Co ciekawe jednak nawet w tym trybie długość czasu

świecenia wypada gorzej niż w analogicznym trybie ekonomicznym dla głównej diody LED CREE XPG T6. Po-
zostało nam już tylko przyjrzeć się charakterystyce świetlnej dla czerwonych diod zintegrowanych z panelami
COB…
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.

czołówka Pocketman T6+COB / test wydajności i jasności

panel COB – światło czerwone stałe 100% mocy

00 start testu 19,5 lx

01 +1 godzina 15,5 lx

02 +2 godziny 14,8 lx

03 +3 godziny 14,01 lx

04 +4 godziny 10,6 lx

wartość natężenia światła podawana w luksach / temperatura otoczenia: 18,0°C

Ciekawostką jednak jest tu że w przypadku czerwonych diod zintegrowanych w panelach COB, pomimo że jest
ich tylko po trzy na panel, a więc łącznie sześć, ilość generowanego światła jest niewiele niższa od 10 białych
diod w trybie 50% mocy, za to są one od tych ostatnich o wiele większym wyzwaniem dla ogniwa, które uległo
prawie całkowitemu rozładowaniu po zaledwie czterech godzinach. Czasie krótszym nawet od trybu wykorzy-
stującego 100% mocy głównej 5W diody CREE XPG T6. Z całą pewnością nie jest to więc zadowalający wy-

nik. Z pewnością warto o tym również pamiętać w terenie, abyśmy instynktownie nie zakładali iż czerwone

diody są niskiej mocy i podtrzymają światło przez długi czas.

Podsumowanie –   kilka słów o użytkowaniu, oraz słowo na zakończenie  ...  
Czołówka marki Pocketman model T6+COB do chwili publikacji niniejszej recenzji towarzyszyła mi podczas

czterech wypadów górskich. Na Grojec obok miasta Żywiec, raz na szlakach w Beskidzie Małym i dwa w Be-
skidzie Ślaskim. Powrót z tych dwóch ostatnich miał miejsce głęboką nocą, gdzie czołówka zapewniała mi
światło, a więc i bezpieczeństwo na szlaku, przez kilka godzin. Oprócz tego dwukrotnie wybrałem się z nią na
foto-włóczęgi na pobliskie mi zielone peryferyjne tereny wokół miasta, jak i historyczne wzgórze Trzy Lipki,
górujące na Bielsko-Białą.
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Na przestrzeni kilkunastu lat użytkowałem wiele różnych modeli czołówek, wiele z nich recenzując, kontakt z nimi umożliwi mi obserwowanie mi zachodzących w ich budowie i wyglądzie,
dawniej dominujące łagodne linie dziś zastąpione ostrzejszymi, bardziej zdecydowanymi, dawniej zasilane najczęściej bateriami AAA dziś zintegrowanymi ogniwami. Zmiany jednak też do-

tyczyły jasności o stosowanych w nich diod, jak i dodatkowych trybów pracy. Pomimo że miałem okazję użytkować czołówki zarówno znanych marek jak choćby tu pierwsza od lewej 
firmy Black Diamond model SPOT II , czy przedostatnia od lewej  czołówka marki Lifesystems model Intensity 230 LED Head Torch to tanie chińskie modele zdeklasowały je pod kątem za-

sięgu światła, oraz trwałości. Nie są to jednak również modele wolne od wad, do których należy zaliczyć przede wszystkim zbyt małej pojemności ogniwa, oraz niskiej jakości układy regulu-
jące napięcie, odpowiedziane za poprawną gospodarkę energią.

Podczas każdego z tych wypadów czołówka zapewniała mi znakomite doświetlenie szlaku, a jego zasięg w

trybie maksymalnej jasności pojedynczej diody LED CREE XPG T6 (lub XM-L2) o mocy 5 Wat, przekraczał 150

metrów. Tu jednak należy od razu dodać że była to jasność maksymalna dostępna przez kilkanaście minut,

natomiast średnia wynosiła około 100 metrów. Co ciekawe jednak tryb, nazwijmy go tu roboczo boost, można
było ponownie uruchomić po włączeniu / wyłączeniu czołówki, aż do do chwili gdy ogniwo wskazywało poni-
żej 25% mocy. Jest to bardzo przydatne gdy potrzebujemy zwiększyć chwilowo zasięg światła, na przykład do-
świetlić jakieś przeszkody terenowe, lub nawigować w nieznanym nam terenie.

Podczas każdego wypadu czołówka Pocketman T6+COB zapewniała mi znakomite doświetlenie szlaku, o zasięgu w trybie maksymalnej jasności pojedynczej diody LED CREE XPG T6 (lub
XM-L2) przekraczającym 150 metrów. Tu jednak należy od razu dodać że była to jasność maksymalna dostępna przez kilkanaście minut, natomiast średnia wynosiła około 100 metrów. Tu

podczas jesiennego wypadu w Beskid Śląski, zdjęcia od góry, od lewej: Schronisko PTTK na Szyndzielni / szczyt Klimczoka / odpoczynek na Magurze / widok ze zboczy Magury w kierunku
Kotliny Żywieckiej, Beskidu Żywieckiego, oraz Tatr. 
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Malkontentów negujących możliwości takich czołówek, jak możliwość osiągania takich zasięgów diod LED, z
czym już kilkukrotnie się spotkałam, gorąco zachęcam do samodzielnej weryfikacji podanych wartości, te bo-
wiem są naprawdę duże i nie lękam się ich tu przytaczać. Zdarzało się że schodząc poboczem szosy z Przełęczy
Salmopolskiej do Szczyrku Salmopol nadjeżdżające z tyłu samochody miewały niewiele dłuższy zasięg światła
(mowa tu oczywiście o światłach krótkich) od mojej czołówki. 

Wieczorno-nocny wypad  na historyczne wzgórze Trzy Lipki, gdzie znajduje się pamiątkowy kilkunastu metrowy krzyż milenijny.  Po prawej widać doświetlony przez panele LED COB czo-
łówki pierwszy plan...

Bywa też że gdy się zapomnę i nie zmienię w takich warunkach na czas trybu pracy omawianego modelu, czy
podobnej jej czołówki  Tooniu HD-002, kierowcy jadący z naprzeciwka dają mi znać że ich oślepiam. Piszę o
tym tylko po to aby przybliżyć z jak dużą jasnością w trybie maksymalnym mamy do czynienia. Jasność tą na-
prawdę cenię, niejednokrotnie umożliwiło mi to odnalezienie w ciemnościach znaków w odległych punktach.
Należy tu jednak przypomnieć że światło z rzeczowej 5W diody ma dość wąski 60 stopniowy promień. Do tak

wąskiego zakresu światła trzeba przywyknąć, nie stanowi to większego problemu podczas marszu, choć cza-

sem trzeba więcej nakręcić się głowa.
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Popołudniowy wypad na zachód słońca, zakończony powrotem polami i łąkami po zmierzchu, na pobliskie mi zielone rejony miasta Bielska-Białej, tudzież Krzywej i Lipnika.

Podczas ostatniego wspólnego wypadu z czołówką Pocketman T6+COB, na nocną włóczęgo po masywie Ste-
fanki, inaczej Koziej Górki w Beskidzie Ślaskim, trafiłem na świetne warunki fotograficzne, na które właśnie
po cichu liczyłem. Lasy spowijała snująca się leniwie pomiędzy drzewami mgła, a miękkie sączące się przez
nie światło, zanim zaszło słońce, tworzyło niezwykłe, wręcz surrealistyczne efekty. Po zachodzie zaś już na te-
renie Cygańskiego Lasu podświetlane parkowymi latarniami tworzyły niezwykłą pomarańczową poświatę. Wa-
runki wręcz idealne do rejestracji nieco nostalgicznych, sennych, listopadowych zdjęć.

Bardzo ciekawym pod kątem testu czołówki Pocketman T6+COB był późnowieczorny wypad na Stefankę w Beskidzie Śląskim, zakończony nocnym powrotem. W tamtym dniu las spowijała
gęsta mgła, w takich warunkach próba doświetlenia ścieżki za pomocą głównej 5W diody kończyła się nie tylko fiaskiem, ale wręcz oślepieniem, gdyż mocny wąski snop światła odbijał się

od ściany mgły, zbawienne okazały się tu panele LED COB oferujące miękkie, rozproszone światło, skutecznie doświetlające najbliższy teren.

Właśnie wtedy doceniłem obecność w recenzowanej czołówce paneli diod LED COB. Mocna o dalekim zasię-

gu wiązka światła głównej 5W diody sprawiała bowiem więcej problemów niż przynosiła pożytku. Zamiast bo-

wiem oświetlać szlak odbijała się od gęstej ściany mgły czyniąc mnie wręcz ślepym. Tu właśnie na scenę

wkraczają panele COB oferujące miękkie, lekko żółte o szerokim zakresie wiązki światło. Na tyle silne aby
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skutecznie doświetlić trasę nie odbijając się przy tym od mgły, lecz wypełniając ją światłem. Właściwie to

dzięki nim udało mi się bezpiecznie zejść, tu duży plus dla czołówki Pocketman T6+COB.

Obecność w czołówce zarówno paneli LED COB jak i jednej silnej diody pozwala na wybór nie tylko zasięgu, ale charakterystyki światła, co w specyficznych warunkach, na przykład silnego
zamglenia może się okazać zbawienne.  Tu po lewej widać jak panele COB doświetlają teren miękkim, o szerokim kącie wiązki światłem, po prawej zakres ten jest znacznie węższy przy wy-

korzystaniu głównej 5W diody.

Nie do przecenienia jest również obecność w panelach COB diod emitujących czerwone światło. Zresztą jak
wiecie był to jeden z imperatywów podczas wyboru następcy starszej czołówki, co wynika z prostego faktu że
diody takie nie wpływają negatywnie na rejestrację obrazu na długich czasach otwarcia migawki aparatu foto-
graficznego podczas nocnych sesji. Warunkując że czołówka spędza czasem wiele godzin noszona na głowie,

należy pochwalić jej bardzo niska wagę wynoszącą zaledwie 90 gramów wraz z paskiem. Choć muszę tu do-
dać że z chęcią zaakceptowałbym wagę nawet o 50 – 70 gramów wyższą w zamian oczekując implementacji
ogniwa o większej pojemności. 

Nie do przecenienia jest również obecność w panelach COB diod emitujących czerwone światło, co oczywiście ma szczególe duże znaczenie dla pasjonatów fotografii, umożliwiając do-
świetlenie otoczenia podczas zmian ustawiań aparatu , jak i podczas rejestracji zdjęcia nocą, gdyż światło o tej barwie nie wpływa negatywnie na ekspozycję.
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Znów posiłkując się informacjami podawanymi przez producenta – markę Pocketman, w modelu zastosowano

ogniwo litowo-polimerowe (Li-Poly) o pojemności 1200 mAh. W celu weryfikacji tegoż jak wiecie rozkręciłem
nawet korpus latarki, nic jednak mi to nie dało, gdyż zwyczajnie na ogniwie nie nadrukowano żadnych infor-
macji. Pozostało tu więc posiłkowanie się porównaniem uzyskanych czasów świecenia dla diody głównej CREE

XPG T6 o mocy 5W, w stosunku do wyników czołówki  Tooniu HD-002 wyposażonej w podobną diodę  LED

CREE XPE, również o mocy 5W, oraz ogniwo takiego samego typu i pojemności. Zarówno pod kątem jasności

jak i wydajności świetlnej, tudzież długości czasu jej świecenia wyniku w obu czołówkach były zbliżone, co

wydaje się potwierdzać że w czołówce COB+T6 w istocie zastosowano ogniwo o deklarowanej pojemności. 

Kilkukrotnie zdarzyło mi się że czołówka Pocketman T6+COB była wystawiona na deszcz, w szczególności podczas wypadu w Beskid Ślaski do Chaty na Telesforówce (zdjęcie w środku)
gdzie wielokrotnie dopadły mnie intensywne ulewy. Pomimo braku dodatkowych uszczelek czołówka bardzo dobrze radziła sobie w takich warunkach, zachowując pełną szczelność.

Nie zmienia to jednak faktu że w korelacji z potężną diodą i raczej słabą gospodarką dostępną energią, co

wynika pośrednio z faktu nierównomiernej pracy, skokowej utraty jasności wraz ze spadkiem ilości energii w

ogniwie, jest pojemnością zbyt małą. W mojej ocenie wielka szkoda że marka nie zdecydowała się tu na ogni-
wo o pojemności 2200 mAh, o nie wiele większych rozmiarach fizycznych, wpłynęłoby to bowiem radykalnie
na czas dostępności światła o dużej jasności.

Z pewnością największa przywarą czołówki Pocketman T6+COB jest ogniwo o zbyt małym w stosunku do apetytu na energię ogniwa… po prawej podczas nocnego zejścia z Magury do By-
strej, tu widok na gminę Wilkowice oraz Beskid Mały.

O ile powyższe jednak fakty nie były dla mnie zaskoczeniem o tyle ogromy apetyt na energię paneli diod COB

już tak… przyznam że akurat tu spodziewałem się znacznie lepszych czasów świecenia i znacznie większej

stabilności. Tymczasem panele COB w trybie pracy maksymalnej, wykorzystując 10 białych diod zużyła bli-

sko 100% energii zgromadzonej w ogniwie w zaledwie trzy i pół godziny! Po raz kolejny kłania się tu więc zbyt
mała pojemność ogniwa. Na minus również należy zaliczyć fakt że czołówka nie może być użytkowana (nie

świeci) podczas ładowania. Pocieszające jest tu jedynie że czas ładowania wynosi stosunkowo niewiele,

około dwóch godzin.

Również na minus trzeba zaliczyć modelowi brak jakiejkolwiek blokady włączników światła. Pomimo że te
zaprojektowano i umiejscowiono tak aby zminimalizować ryzyko samoczynnego włączenia w plecaku czołów-
ki, nie wyeliminowano tego ryzyka całkowicie. To bardzo częsta przywara nie tyko takich tanich czołówek, ale
szerokiego ich wachlarza w średniej półce cenowej. Zastrzeżenia można też mieć do charakterystyki działania
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systemu pochyłu reflektora, choć jak zostało to opisane problemy na jakie tu natrafiłem, tudzież luz na pierw-
szym stopniu pochyłu był przywarą tego konkretnego egzemplarza, jako że już w innym problem ze zbyt sła-
bym trzymaniem reflektora na żadnym kącie pochylenia nie pojawił się wcale.

Wzgórze Trzy Lipki / widok na masyw Szyndzielni, paralotniarz na jej tle, oraz część zabudowy osiedli miasta Bielska-Białej

Dla przeciwwagi tym narzekaniom pomówmy znów o plusach. Czołówce Pocketman T6+COB trudno cokol-
wiek zarzucić, zarówno pod kątem wykonania, zastosowanych materiałów, jak i wyglądu. Korpus czołówki w
całości wykonano z czarnego tworzywa cechującego się dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, po-
dobnie przeźroczyste tworzywo z której wykonano panel odbłyśnika reflektora nie wykazuje większej tendencji
do łapania głębszych rys. Przypomnę że w chwili zakupu jest on dodatkowo chroniony przez folię której nie ma
potrzeby usuwać.  Wszystkie elementy czołówki są bardzo dobrze spasowane, brak tu jakichkolwiek luzów,

czy nadlewek. Pomimo że pomiędzy tylną pokrywą, a główna częścią korpusu nie dodano żadnej uszczelki,

czołówka dobrze radzi sobie podczas długiej ekspozycji nawet na intensywny deszcz.

...podczas późnopopołudniowego wypadu na Klimczok, zakończonego nocnym zejściem po zachodzie słońca, czołówka Pocketman T6+COB umożliwiła mi bezpieczne zejście zapewniając
doskonałe doświetlenie ścieżki przez kilka godzin. 

O gustach się nie dyskutuje to rzecz oczywista, sam jednak odbieram wygląd czołówki pozytywie, jej ostre,

zdecydowane linie nadają jej nieco zadziornego, zawadiackiego i sportowego charakteru, doskonale wpisu-

jąc się we współczesne trendy designerskie. Pozytywnie oceniam również obecność diod określających stan

naładowania ogniwa, oraz systemu obsługi gestami.  Choć tu oczywiście należy zdawać sobie sprawę z jego
ograniczeń, wynikających z samej jego charakterystyki. Jeśli miałbym się pokusić o jej zaszeregowanie znala-

złaby się ciut poniżej wspominanej wielokrotnie czołówki Tooniu HD-002, a znacznie wyżej od kosztującej

około 140 zł czołówki firmy Lifesystems model Intensity 230 LED Head Torch, oraz czołówki marki Petzl mo-

del TiKka dostępnej w podobnej cenie.
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Czołówka Pocketman T6+COB z pewnością nie jet modelem wolnym od wad, korelując jednak jej możliwości, w tym bardzo dużą ilość oferowanego światła, oraz wiele trybów pracy, z niską
ceną  jest modelem którego zakup warto rozważyć, należy jednak pamiętać o ograniczeniach modelu w tym przede wszystkich tych wynikający ze zbyt małej pojemności ogniwa.

Reasumując pomimo wszystkich stwierdzonych mankamentów czołówka marki Pocketman model T6+COB

wylegitymowała się podczas użytkowania wieloma istotnymi zaletami czyniącymi ją udanym towarzyszem

wędrówek, czy każdej innej aktywności gdzie liczy się dostępność dużej ilości światła, niska waga i wysoki

komfort użytkowy. Szczególnie zaś jej zalety zyskują na znaczeniu, gdy skorelować je z niską ceną modelu. De-
cydując się jednak na jej zakup z cała pewnością trzeba być świadomym jej ograniczeń, nie dla każdego i nie w
każdej sytuacji będzie ona dobrym rozwiązaniem, jeśli jednak krótki czas pracy w trybach maksymalnych nie
jest dla was problemem z całą pewnością warto rozważyć jej zakup.

Zalety:
• bardzo duża jasność głównej diody LED CREE XPG T6 (lub XM-L2) osiągająca 2330 luksów
• dodatkowe panele diod LED COB ze zintegrowanymi diodami białymi i czerwonymi
• miękkie, jasne i ciepłe światło białych diod paneli COB
• mocne światło diod czerwonych zintegrowanymi z panelami COB
• prosta, intuicyjna obsługa
• wygodne łatwe w obsłudze również w rękawicach włączniki
• duża liczba trybów pracy
• bardzo duży zasię maksymalny – przekraczający 150m w trybie maksymalnej jasności i dobry w trybie ekonomicznym – do 

70m
• wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności deklarowanej 1200 mAh

• szybkie ładowanie ogniwa od 0 do 100% w ciągu około 120 minut
• wodoodporność na poziomie IPX4
• system obsługi gestami
• wskaźnik stanu naładowania akumulatora
• dioda LED sygnalizująca włączenie trybu obsługi gestami

• bardzo niska waga
• udany nowoczesny design cechujący się mocnymi, zdecydowanymi liniami
• dobrze wyprofilowana tylna płytka mająca kontakt z czołem
• wygodna regulowana w szerokim zakresie opaska
• staranne wykonanie z dobrej jakości materiałów
• dobra odporność tworzywa osłony odbłyśnika reflektora na uszkodzenia
• wzorowy stosunek ceny do jakości
• trzystopniowy, łatwy w obsłudze system pochylenia reflektora

Wady:
• brak blokady włącznika diod

• brak soczewek i kolimatora na osłonie głównej diody
• zbyt mała pojemność ogniwa w stosunku do mocy zastawanych diod
• bardzo krótki czas pracy z włączonymi panelami LED COB dla światła białego i czerwonego w trybie maksymalnej jasności
• niskiej jakości układy zarządzające energią / tendencja do nagłych spadków mocy i wydajności świetlnej

• mocno skupiona wiązka światła diody LED CREE XPG T6 (lub XM-L2) 
• brak możliwości korzystania z czołówki podczas ładowania
• nieprecyzyjna specyfikacja urządzenia 
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Uwagi:
• w testowym egzemplarzu luz na pierwszym stopniu mechanizmu regulującego kąt pochylenia reflektora 

Przydatne linki: 
• przykładowe aukcje czołów  ki   marki Pocketman   model   T6+COB na chińskiej platformie handlowej AliExpress »  

• sklep marki Pocketman na chińskiej platformie handlowej AliExpress »  

• Porównanie najnowszych diod CREE / portal Hobby House »  

Inne powiązane opracowania w dziale SPRZĘT:
• latarka czołowa marki Tooniu model HD-002  
• l  atarka czołowa marki Lifesystems model Intensity 230 LED Head Torch  
• latarka czołowa mark  i   Black Diamond model SPOT II  
• latarka czołowa mark  i   Energizer model Headlight 3 LED   

przypisy:
1) Norma IPX4 – całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę. Nadaje się

do użytku turystycznego i na co dzień np. przy lekkim deszczu. Należy pamiętać, że woda może przedostać się podczas zanurzenia lub skierowania sil-
nego strumienia wody na przedmiot mający opisywaną klasę wodoszczelności.

wykorzystane źródła:

• Wikipedia / definicja jednostki luksa – https://pl.wikipedia.org/wiki/Luks_(fotometria)

sklepu marki na platformie handlowej AliExpress:

www.  pl.aliexpress.com/store/636596  

Sebastian Nikiel
28.10.2020

www.zyciepisanegorami.pl

e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com
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PROCEDURA TESTOWA

Testowana czołówka pozostawała zawieszona na wysokości 100 cm, licząc od jej przedniego panelu reflektora, nad płytą z pleksi o po-
wierzchni metra kwadratowego. Pomiary wartości natężenia światła generowanego przed daną diodę / panel COB, wykonywano za po-
mocą luksometru MT-30, w stwierdzonym najjaśniejszym / centralnym miejscu pola testowego. Pomiary ponawiano od startu testu, do
chwili rozładowania ogniwa co 60 minut. W przypadkach tego wymagających do pomiaru temperatury danego elementu (tu temperatu-
ry obudowy) wykorzystywany jest bezprzewodowy optyczny termometr ST-490+ dokonujący pomiaru za pomocą światła podczerwone-
go, z laserowym celownikiem.

zamiana luksów na lumeny:

Luks (lx) określany jest jako oświetlenie wywołane przez równomiernie rozłożony strumień świetlny o wartości równej 1 lumen (lm) pa-
dający na powierzchnię jednego metra kwadratowego, co oznacza że w takim układzie pomiarowym 1 luks = 1 lumen / m², oznacza to
że w takim układzie pomiarowym bardzo łatwo można dokonać zmiany wartości uzyskanych wyników z luksów na lumeny.

dane techniczne urządzeń wykorzystanych w teście:

• LUKSOMETR

◦ model: MT-30
◦ typ: cyfrowy

◦ zakres pomiarowy: 0.1 ~ 200,000Lux; 0.01 ~ 20,000Fc

◦ rozdzielczość: 0.1Lux/0,01fc

◦ dokładność pomiaru: ± 1%

◦ częstotliwość próbkowania: 2 razy/sek.

◦ jednostki: Lux; Fc

• TERMOMETR

◦ model: ST-490+

◦ typ: optyczny

◦ pomiar: podczerwień

◦ zakres pomiarowy: od -50°C do 490°C

◦ dokładność pomiaru: dla najniższej -50°C ± 1°C / dla najwyższe 490°C ± 1,5°C

◦ powtarzalność pomiaru: ± 0,1°C

◦ zasięg pomiaru: od 1 do 100 cm (zależny od materiału)

◦ jednostki: Lux; Fc
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