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SuperBeam
Nabíjecí multifunkční LED čelovka.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

SuperBeam SUB Blistr 1 ks R 34440

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

Vlastnosti: Výhody:
• Flexibilní nastavení sklonu svícení na 

hlavovém popruhu
• Inovativní hlavový popruh s možností 

vyjmutí svítilny
• Silný magnet a stavitelný nerezový klip 

na těle svítilny
• Vysoká svítivost LED
• Dvě nastavení svítivosti + stroboskopický 

efekt
• Nabíjení přes USB-C konektor

• Všestranné použití při různých 
údržbářských a opravárenských pracích

• Kompaktní rozměry a nízká hmotnost 
svítilny

• Pevné hliníkové tělo s atraktivním 
designem

• Vysoká odolnost proti povětrnostním 
vlivům

• Vysoká mechanická odolnost

Obsah Balení:

Hliníkové tělo svítilny s nabíjecím akumulátorem 1 ks
USB-A / USB-C nabíjecí kabel 1 ks
Hlavový popruh s držákem 1 ks
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Použití:

SuperBeam je profesionální nabíjecí multifunkční LED čelovka, která se používá zejména v autoopra-
várenství a průmyslu při provádění inspekčních, údržbářských a opravárenských pracích. Díky vysoké 
odolnosti proti povětrnostním vlivům a mechanické odolnosti je svítilna vhodná do těžkých provozů 
a to jak vnitřních tak i venkovních prostor. Po vyjmutí z držáku na hlavovém popruhu lze SuperBeam 
díky silnému magnetu na konci svítilny snadno přichytit na jakýkoli feromagnetický povrch případně 
díky stavitelnému klipu nasunout na kapsu a nastavit požadovaný směr svícení. Zapnutí svítilny po-
mocí tlačítka postupně na 100% / 30% / stroboskopický efekt / vypnuto.

Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku – NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZRAKU! 

Technické údaje:

Při svítivosti
100 % 30 %

Doba svícení: 2 h 7 h
Svítivost: 700 lm 180 lm
Teplota světla: 6800 K
LED: 7 W
Technologie LED: CREE XML T6
Dosvit (700 lm): 110 m
Materiál těla svítilny: Vysoce eloxovaný hliník
Hmotnost svítilny: 103 g včetně baterie
Síla magnetu na Těle svítilny: 56 N
Stupeň krytí: IP54
Mechanická odolnost: IK07
Odolnost proti nárazu: 10x volným pádem z výšky 1 m
Rozsah pracovních teplot svítilny: -20 °C až +50 °C
Použité baterie: 1x 18650 2200 mAh Li-ion (2x CR123A)
Rozměry samotné svítilny: 113.5 x 22.5 x 24.5 mm

Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.


