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Bicycle X-Torch
Supervýkonný duální světlomet na kolo.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Bicycle X-Torch A144 Blistr 1 ks A144

Vlastnosti: Výhody:
• Inovativní způsob duálního LED 

osvětlení pro jízdu na kole
• Velmi vysoká svítivost předního LED 

Cree modulu
• Jedinečné osvětlení „slepého“ místa 

pod kolem díky bočním LED COB 
modulům

• Směrově nastavitelný držák na řídítka 
s rychloupínáním světlometu

• Vestavěný dobíjecí akumulátor

• Atraktivní design
• Různé režimy nastavení
• Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
• Vysoká odolnost proti povětrnostním 

vlivům
• Vysoká mechanická odolnost

Použití:

Bicycle X-Torch je profesionální supervýkonný světlomet na kolo s nekompromisním maximálním 
světelným tokem 800lm a dosvitem až 180m. Je vybaven jedním supervýkonným LED Cree modu-
lem OSRAM P8 pro přední dálkové osvětlení a dvěma bočními COB moduly pro inovativní osvětlení 
slepého místa pod kolem. Různé režimy nastavení a úrovně osvětlení umožňují zajistit vždy dokonalý 
výhled v různých světelných a povětrnostních podmínkách. Tělo světlometu je vyrobené z odolného 
hliníku a tvrzeného plastu, které zaručují maximální odolnost proti pádu s vysokým stupněm krytí 
IPX4. Bicycle X-Torch je na řídítka uchycen přes směrově nastavitelný držák s rychloupínáním, který 
tak umožňuje jeho pohodlné vyjmutí a zároveň jeho ochranu proti krádeži.
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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

Ovládání:

Přední tlačítko pro ovládání předního dálkového světla postupně: 50% / 100% / vypnuto. Zadní tlačít-
ko pro ovládání bočních světel postupně: 100% bílá / 100% bílá se strobo efektem / 100% červená / 
100% červená se strobo efektem / vypnuto.
Krom bočního červeného osvětlení lze v ostatních režimech podržením předního nebo zadního tlačít-
ka plynule regulovat výstupní světlený výkon v rozmezí 20 - 100% pro nastavení ideálního osvětlení 
dle daných podmínek.

Upozornění:

Nikdy nekoukejte přímo do světelného paprsku. Vyvarujte se přímému kontaktu očí.
Pro udržení dlouhé životnosti baterie se doporučuje světlomet alespoň jednou za měsíc plně nabít.

Obsah balení - blistr:

Bicycle X-Torch světlomet včetně nabíjecího akumulátoru   1ks
Nastavitelný rychloupínací držák na řídítka     1ks
USB-C nabíjecí kabel délky 1m      1ks

Pozn. - napájecí USB adaptér 230V AC / 5V DC není součástí balení!

Technické údaje:

Přední dálkové 
50 %

Přední dálkové 
100 %

Boční červené 
100 %

Boční Bílé 
100 %

Přední dálkové 100 %  
+ Boční bílé 100 %

Jas 180 lum 500 lum 140 lum 500 lum 800 lum

Výdrž baterie* 5,5 h 2,5 h 5,5 h 2,5 h 1,2 h

Dosvit 110 m 180 m 10 m 15 m 180 m
*) uvedené hodnoty jsou pouze orientační a závisí na teplotě okolí.

Technologie LED: Přední dálkové - CREE OSRAM P8  
Boční bílé / červené - COB

Teplota světla Cree modulu: 6800 K
Typ akumulátoru: Li-Pol 3,7V / 2200 mAh
Doporučený výkon nabíječky: 5V / 2A – doba nabíjení cca 4h
Materiál těla světlometu: Hliník + odolný plast
Voděodolnost – stupeň krytí: IPX4
Mechanická odolnost: IK07
Odolnost proti nárazu: 10x volným pádem z výšky 1 m
Rozsah pracovních teplot: -20 °C až +50 °C
Rozměry světlometu: 95 x 50 x 35 mm
Hmotnost: 146 g
Kompatibilita držáku: Řídítka do průměru max. 28 mm

Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.


