
KIESZONKOWY PARALIZATOR INFERNO

Niestety, ulice naszych miast robą się coraz bardziej niebezpieczne. Często strach
wyjść jest z domu nie tylko nocą, ale nawet w biały dzień. Co zrobić, by poczuć się
bezpieczniej? Wystarczy zaopatrzyć się w nasz  kieszonkowy paralizator z diodą
LED.

Jest to niewielkie, lekkie urządzenie, które bez problemu schowasz w kieszeni czy
torebce, a nawet przypniesz jak brelok do kluczy od domu. W chwili zagrożenia bez
problemu zdołasz po niego sięgnąć i  unieszkodliwić przeciwnika – dozna on
wstrząsu i chwilowej utraty orientacji, a wbudowana dioda LED pozwoli ci na przykład
oświtelić zamek do drzwi, by łatwiej było trafić do niego kluczem. Naładujesz go łatwo
przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB.

Wiele urządzeń do samoobrony jest zwykle bardzo drogich, a efekty, które powodują
mogą  być  również  szkodliwe  dla  nas.  Ten  produkt  jest  całkowicie  bezpieczny
w użytkowaniu,  a  efekty  które  wywołuje,  nie  powodują  żadnych  urazów
wewnętrznych i zewnętrznych.

UWAGA! Produkt dostępny tylko dla osób powyżej 18 lat!

ZALETY:
 niewielkie rozmiary i waga
 wygląd nie zdradzający przeznaczenia
 wyposażony jest w wbudowaną diodę LED
 idealnie nadaje się do samoobrony
 kabel usb, instrukcja i kółko do breloka w zestawie

DANE TECHNICZNE:
 wydajność maks.: 1000 kV
 wbudowana dioda LED
 wbudowany akumulator litowo-jonowy 200 mAh
 waga: 52 g
 czas ładowania ok. 3 h
 wymiary: 8,9 x 3,2 x 1,7 cm
 ładowanie poprzez kabel USB

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.


