
Když jsem měl HM61R poprvé v ruce, 
bylo mi jasné, že nedržím pouze če-
lovku, nýbrž mimořádně komplexní 
svítilnu vhodnou pro jakékoliv použití 
od campingu až po extrémní expedi-
ce. Univerzálního vojáka z ní dělá ze-
jména možnost jednoduše ji vyjmout 
z držáku a následně použít jako ruční 
svítilnu, kterou je možné díky magnetu 
přichytit na cokoli železného, případně 
pomocí spony připevnit na kapsu ne-
bo popruh od batohu. 

Důvodem k nadšení není pouze odol-
ná a naprosto revoluční konstrukce, 
je jím také výkon svítilny. S maximál-
ním světelným výkonem 1200 lumenů, 
dosvitem 145 metrů a výdrží 300 hodin 
poskytuje ideální parametry pro pro-
fesionální použití i v těch nejnáročněj-
ších podmínkách. Dioda Luminus SST40 
vyzařuje teplejší odstín světla, který 
všechny barvy v přírodě podává ve 
věrnější a kontrastnější podobě. Nej-
slabší režim poslouží 5 lumeny a posky-
tuje tak výdrž až 300 hodin. Pro využití 
při pohybu jsou určeny další čtyři reži-
my bílého světla: 50 lumenů (38 h), 
150 lumenů (12 h), 400 lumenů (4 h) 
a 1200 lumenů (2 h). Čelovka disponu-
je také třemi režimy červeného svět-
la, které neruší okolí při nočním pohybu 
ve stanu či bivaku a umožňuje rychlou 
adaptaci očí na tmu.

Potřebnou sílu a výdrž v boji proti tmě 
poskytuje Li-ion akumulátor s kapaci-
tou 3500 mAh, který je možné nabíjet 
přímo ve svítilně. Akumulátor je navíc 
vybaven i vlastním micro-USB konekto-
rem, takže se dá alternativně dobíjet 
vyjmutý, třeba nabíječkou od mobilu. 
V případně nouze ho lze nahradit dvě-
ma jednorázovými bateriemi CR123A.
Čelovka se ovládá velmi jednoduše 

i v rukavicích jedním velkým pogumo-
vaným tlačítkem. Tento systém hodno-
tíme s ohledem na ergonomii a spo-
lehlivost jako mnohem lepší než menší 
tlačítka umístěna na horní části těla 
čelovky. V tlačítku je umístěná také in-
dikační dioda ukazující stav baterie 
a průběh nabíjení. 
Praktický je také perforovaný, a tudíž 
velmi dobře prodyšný popruh s reflexní-
mi prvky. K dostání bude čelovka také 
ve variantě s černým „neviditelným“ po-
pruhem, vhodným zvláště pro armádu. 
Celkově hodnotíme svítilnu HM61R Am-
ber jako produkt, v němž se sešlo prak-
ticky vše, co jsme na čelovkách značky 
Fenix v posledních letech chválili. A bo-
nusově pak je prvním takto minimalis-
tickým produktem „2 v 1“, protože ji lze 
využít i jako lehkou, kompaktní a přitom 
velmi výkonnou ruční svítilnu, případ-
ně jako světlo, které je možné pomocí 
zvlášť zakoupeného držáku připnout pří-
mo na helmu. S tímto zdrojem světla je 
pohyb ve tmě radostí bez kompromisů. 
HM61R Amber pořídíte na Kronium.cz 
za cenu 2299 Kč, která nám s ohledem 
na kvalitu zpracování a poskytovaný 
výkon připadá více než přijatelná.
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