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SuperBeam
Nabíjacia multifunkčná LED čelovka.

Objednávacie kódy:

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

SuperBeam SUB Blister 1 ks R 34440

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

Vlastnosti: Výhody:
• Flexibilné nastavenie sklonu svietenia 

na hlavovom popruhu
• Inovatívny hlavový popruh s možnosťou 

vybratia svietidla
• Silný magnet a nastaviteľný nerezový 

klip na tele svietidla
• Vysoká svietivosť LED
• Dve nastavenia svietivosti + strobosko-

pický efekt
• Nabíjanie cez USB-C konektor

• Všestranné použitie pri rôznych 
údržbárskych a opravárenských prácach

• Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť 
svietidla

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

vplyvom
• Vysoká mechanická odolnosť

Obsah balenia:

Hliníkové telo svietidla s nabíjacím akumulátorom 1 ks
USB-A / USB-C nabíjací kábel 1 ks
Hlavový popruh s držiakom 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:

SuperBeam je profesionálna nabíjacia multifunkčná LED čelovka, ktorá sa používa najmä v auto-
opravárenstve a priemysle počas inšpekčných, údržbárskych a opravárenských prác. Vďaka vysokej 
odolnosti proti poveternostným vplyvom a mechanickej odolnosti je svietidlo vhodné do ťažkých pre-
vádzok a to ako vnútorných tak aj vonkajších priestorov. Po vybratí z držiaka na hlavovom popruhu 
možno SuperBeam vďaka silnému magnetu na konci svietidla ľahko prichytiť na akýkoľvek fero-
magnetický povrch, prípadne vďaka nastaviteľnému klipu nasunúť na vrecko a nastaviť požadovaný 
smer svietenia. Zapnutie svetla pomocou tlačidla postupne na 100% / 30% / stroboskopický efekt / 
vypnuté.

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

Technické údaje:

Pri svietivosti
100 % 30 %

Doba svietenia: 2 h 7 h
Svietivosť: 700 lm 180 lm
Teplota svetla: 6800 K
LED: 7 W
Technológia LED: CREE XML T6
Dosvit (700 lm) 110 m
Materiál telesa svietidla: Vysoko eloxovaný hliník
Hmotnosť svietidla: 103 g vrátane batérie
Sila magnetu na telese svietidla: 56 N
Stupeň krytia: IPX4
Mechanická odolnosť: IK07
Odolnosť proti nárazu: 10x voľným pádom z výšky 1 m
Rozsah pracovných teplôt svietidla: -20 °C až +50 °C
Použité batérie: 1x 18650 2200 mAh Li-ion (2x CR123A)
Rozmery samotného svietidla: 113.5 x 22.5 x 24.5 mm

Skladovanie:

Na suchom mieste, v pôvodnom obale.


