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Smart LED Set
Nabíjacia multifunkčná LED inšpekčná sada.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Smart LED Set SLS Kartónový box Sada R 34439

Battery 18650 - 3.7 V - 2200 mAh BAA Plastové puzdro 1 ks R 34892

Vlastnosti: Výhody:
• Multifunkčné prevedenie s inovatívnym 

systémom rýchlej výmeny LED svietidla
• Nabíjacie svietidlo so silným magnetom 

na telese svietidla
• Vysoká svietivosť LED
• Dve nastavenia svietivosti
• Nabíjanie cez USB-C konektor

• Všestranné použitie pri rôznych 
údržbárskych a opravárenských prácach

• Praktická sada troch svetiel v jednom balení
• S flexi nástavcom osvietenie aj veľmi ťažko 

dostupných miest
• Pevné hliníkové telo s atraktívnym dizajnom
• Vysoká odolnosť proti poveternostným 

vplyvom
• Vysoká mechanická odolnosť

Obsah balenia:

Hliníkové teleso svietidla s nabíjacím akumulátorom 1 ks
Klasické LED svietidlo s funkciou zoom 1 ks
Flexi LED svietidlo s funkciou zoom 1 ks
Ploché SLIM LED svietidlo – uhlové 180° 1 ks
Nabíjací adaptér 230 V/50 Hz 1 ks
Nabíjací auto adaptér 12 V / USB 1 ks
USB-A / USB-C nabíjací kábel 1 ks
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Použitie:

SMART LED SET je profesionálna nabíjacia LED inšpekčná sada, ktorá sa používa hlavne v auto-
opravárenstve a priemysle pri vykonávaní inšpekčných, údržbárskych a opravárenských prácach. 
Vďaka vysokej odolnosti proti poveternostným vplyvom a mechanickej odolnosti je svietidlo vhodné 
do ťažkých prevádzok a to jak vo vnútorných tak i vo vonkajších priestoroch. SMART LED SET ob-
sahuje tri nástavce svietidiel pre rôzne aplikácie. Klasické LED svietidlo pre bežné použitie, flexibilné 
LED svietidlo pre osvetlenie veľmi ťažko dostupných miest a ploché SLIM LED svietidlo nastaviteľné 
až pod uhlom 180° pre osvetlenie plôch. Vďaka silnému magnetu na konci svietidla možno ho ľahko 
prichytiť na akýkoľvek feromagnetický povrch. 

Pomocou bajonetu uvoľníte v súčasnosti používané svietidlo z telesa svietidla a nasaďte požadovaný 
iný typ. Zapnite svietidlo pomocou tlačidla na 50 % / 100 % / vypnuté.

Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného lúča - NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA 
ZRAKU!

Technické údaje:

doba svietenia 
h

svietivosť  
lm

teplota svetla 
K

50 % 100 % 50 % 100 %
Klasické LED svietidlo s funkciou zoom 5,5 2,5 140 280

5800 – 6500Flexi LED svietidlo s funkciou zoom 8 5 100 200
Ploché SLIM LED svietidlo – uhlové 180° 5,5 2,5 175 350

Materiál telesa svietidla Vysoko eloxovaný hliník
Hmotnosť svietidla 954 g
Sila magnetu na telese svietidla 78 N
Stupeň krytia IP54
Mechanická odolnosť IK07
Rozsah pracovných teplôt svietidla -20 °C až +50 °C
Použité batérie 1x 18650 2200 mAh Li-ion (2x CR123A)

Skladovanie:

Na suchom mieste, v pôvodnom obale.


