Szerszámok és tartozékok

Bicycle X-Torch
Szuper erős kettős kerékpár-fényszóró.

Tulajdonságok:

Előnyök:

• A kettős LED-es világítás innovatív módja
kerékpározáshoz
• Az elülső LED Cree modul nagyon magas
fényerejű
• A kerékpár alatti holttér egyedülálló
megvilágítása az oldalsó LED COB moduloknak
köszönhetően
• Irányban állítható, fényszóró gyorskioldós
kormányrúdtartó
• Beépített újratölthető akkumulátor

• Vonzó dizájn
• Különböző beállítási módok
• Kompakt méret és könnyű súly
• Kiváló időjárásállóság
• Kiváló a külső mechanikai igénybevételekkel
szembeni védettség

Használat:
A Bicycle X-Torch egy professzionális, szuper nagy teljesítményű kerékpáros fényszóró, amely kompromisszumok nélküli, 800 lm maximális fénykibocsátással és akár 180 m-es hatótávolsággal rendelkezik. Fel van szerelve egy szupererős
OSRAM P8 Cree LED-modullal az első távolsági fényszóró világításhoz és két oldalsó COB-modullal a kerékpár alatti
holttér innovatív megvilágításához. A különböző beállítási módok és megvilágítási szintek lehetővé teszik, hogy a különböző fény- és időjárási körülmények között mindig tökéletes látást biztosítson. A fényszóró teste tartós alumíniumból és
edzett műanyagból készült, s így garantálja a maximális törésállóságot, magas IPX4-es védettséggel. A Bicycle X-Torch
egy irányban állítható gyorskioldó konzolon keresztül rögzítve van a kormányhoz, így kényelmesen eltávolítható, miközben
lopás ellen is védve van.

Rendelési kódok:
Megnevezés
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Raktári kód Csomagolás
A144

buborékcsomagolás

Térfogat / mérete

Rendelési sz.

1 db

A144

Elülső gomb az első távolsági fényszóró szekvenciális vezérléséhez: 50% / 100% / ki. Hátsó gomb az oldalsó lámpák szekvenciális vezérléséhez: 100% fehér / 100% fehér stroboszkóp hatással / 100% piros / 100% piros stroboszkóp hatással / ki.
A piros oldalsó fény kivételével a többi üzemmódban az elülső vagy a hátsó gomb lenyomást követő tartásával a fénykibocsátás fokozatmentesen állítható 20-100% között, hogy a körülményeknek megfelelő ideális megvilágítást lehessen
beállítani.

Figyelmeztetés:
Soha ne nézzen közvetlenül a fénysugárba. Kerülje a közvetlen szemkontaktust.
Az akkumulátor hosszú élettartamának megőrzése érdekében ajánlott a lámpát legalább havonta egyszer teljesen feltölteni.

A csomag tartalma - buborékcsomagolás:
Bicycle X-Torch fényszóró újratölthető akkumulátorral
Állítható gyorskioldású kormányrögzítő
1m USB-C töltőkábel
Megjegyzés - 230V AC / 5V DC USB hálózati adapter nem tartozék.
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Műszaki adatok:
Elülső fényszóró Elülső fényszóró
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Az akkumulátor élettartama*

5,5 h

2,5 h

5,5 h

2,5 h

1,2 h

Távolság

110 m

180 m

10 m

15 m

180 m

*) A feltüntetett értékek hozzávetőlegesek és a környezeti hőmérséklettől függnek.

LED technológia:
Cree modul fényhőmérséklet:
Akkumulátor típusa:
Ajánlott töltőteljesítmény:
Fényszórótest anyaga:
Vízálló - védettségi fok:
Külső mechanikai igénybevételekkel szembeni védettség:
Ütésállóság:
Működési hőmérséklet-tartomány:
Fényszóró méretei:
Súly:
Konzol kompatibilitás:

Elülső fényszóró - CREE OSRAM P8
Oldalsó fehér / piros - COB
6800 K
Li-Pol 3,7V / 2200 mAh
5V / 2A – töltési idő kb. 4 óra
alumínium + tartós műanyag
IPX4
IK07
10x szabad esés 1 m magasságból
-20 °C és +50 °C között
95 x 50 x 35 mm
146 g
Kormányok legfeljebb 28 mm átmérőig

Tárolás:
Száraz helyen, eredeti csomagolásban.

Nyilatkozat:
Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden
terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A
RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó
károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:
RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com
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