PARALIZATOR MĘSKI Z LATARKĄ
Paralizator z wbudowaną latarką LED to doskonałe narzędzie do samoobrony.
Dzięki niemu, będziesz czuć się bezpiecznie wracając wieczorami do domu.
Produkt ten wyglądem przypomina podręczną latarkę, a jego niewielkie rozmiary
sprawiają, że zmieści się w każdej torbie i plecaku. Paralizator powoduje
porażenie, wstrząs i chwilową utratę orientacji. Zasilany jest przy pomocy dołączonej
do zestawu ładowarki. Idealnie sprawdza się do samoobrony w sytuacjach
zagrożenia i jest całkowicie bezpieczny w użytkowaniu.
Zalety:
 małe rozmiary,
 wbudowana latarka LED,
 idealnie do samoobrony.
Czy zdarza Ci się często wracać wieczorami do domu? Wieczorna droga do domu
może okazać się niebezpieczna. W takich sytuacjach dobrze posiadać narzędzie do
obrony przed potencjalnymi napastnikami. Paralizator ten idealnie sprawdza się w
takich sytuacjach. Jego niepozorny wygląd, gabaryty i moc sprawiają, że jest on
doskonałym narzędziem do samoobrony.
UWAGA! Produkt dostępny tylko dla osób powyżej 18 lat!

DANE TECHNICZNE:






wydajność maks.: 1000 kV
wbudowany akumulator litowo-jonowy: 3,7 V / 1500 mAh
waga: 232 g
czas ładowania: 2,5-3 godzin
wymiary: długość 19,6 cm, średnica 3,6 cm

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy paralizator jest legalny?
Tak, użytkowanie paralizatora jest zgodne z prawem.

Czy paralizator działa przez ubranie?
Paralizator zadziała przez ubranie, jednak moc porażenia będzie mniejsza.
Najlepszy efekt osiągnięty zostanie jeśli dotkniemy nim ciała napastnika.
Czy paralizator jest skuteczny?
Oczywiście. Wyładowanie elektryczne, które wywołuje, skutecznie obezwładniają
napastnika.
Czy paralizator jest bezpieczny?

Użytkowanie paralizatora jest całkowicie bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że
po uruchomieniu paralizatora nie wolno dotykać przedniej części urządzenia aby
nie ulec porażeniu.
Czy paralizator może zranić/zabić/etc.?
Paralizator jest urządzeniem, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Porażenia,
które wywołuje nie mogą zabić, należy jednak pamiętać aby nie wywoływać nim
kilku porażeń jednocześnie oraz aby porażenie nie trwało dłużej niż 5 sekund.
Kto może używać paralizatora?
Paralizator powinien być używany tylko i wyłącznie przez osoby powyżej 18 roku
życia i tylko i wyłącznie do celu w którym został zaprojektowany: do obrony.
Zabronione jest użytkowanie paralizatora przez osoby poniżej 18 roku życia i
niezgodnie z zaleceniami.

