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Supervýkonný duálny svetlomet na bicykel.

Objednávacie kódy:

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

Bicycle X-Torch A144 blistr 1 ks A144

Vlastnosti: Výhody:
• Inovatívny spôsob duálneho LED 

osvetlenia pre jazdu na bicykli
• Veľmi vysoká svietivosť predného LED 

Cree modulu
• Jedinečné osvetlenie „slepého“ miesta 

pod kolesom vďaka bočným LED COB 
modulom

• Smerovo nastaviteľný držiak na riadidlá 
s rýchloupínaním svetlometu

• Vstavaný dobíjací akumulátor

• Atraktívny dizajn
• Rôzne režimy nastavenia
• Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
• Vysoká odolnosť proti poveternostným 

vplyvom
• Vysoká mechanická odolnosť

Použitie:

Bicycle X-Torch je profesionálny supervýkonný svetlomet na bicykel s nekompromisným maximál-
nym svetelným tokom 800 lm a dosvitom až 180 m. Je vybavený jedným supervýkonným LED Cree 
modulom OSRAM P8 pre predné diaľkové osvetlenie a dvoma bočnými COB modulmi pre inovatívne 
osvetlenie slepého miesta pod kolesom. Rôzne režimy nastavenia a úrovne osvetlenia zabezpeču-
jú vždy dokonalý výhľad v rôznych svetelných a poveternostných podmienkach. Telo svetlometu je 
vyrobené z odolného hliníka a tvrdeného plastu, čo zaručuje maximálnu odolnosť pri páde a vysoký 
stupeň krytia IPX4. Bicycle X-Torch sa na riadidlá upevňuje pomocou smerovo nastaviteľného držiaka 
s rýchloupínaním, ktorý umožňuje jeho pohodlné vybratie a zároveň jeho ochranu proti krádeži.

Bicycle X-Torch
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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

Ovládanie:

Predné tlačidlo slúži na ovládanie predného diaľkového svetla postupne: 50% / 100% / vypnuté. 
Zadné tlačidlo na ovládanie bočných svetiel postupne: 100% biela / 100% biela so stroboskopickým 
efektom / 100% červená / 100% červená so stroboskopickým efektom / vypnuté.
Okrem bočného červeného osvetlenia je možné v ostatných režimoch podržaním predného alebo 
zadného tlačidla plynule regulovať výstupný svetelný výkon v rozmedzí 20 - 100% pre nastavenie 
ideálneho osvetlenia podľa daných podmienok.

Upozornenie:

Nikdy nepozerajte priamo do svetelného lúča. Vyvarujte sa priamemu očnému kontaktu.
Na zachovanie dlhej životnosti akumulátora sa odporúča svetlomet aspoň raz za mesiac plne nabiť.

Obsah balenia - blistr:

Bicycle X-Torch svetlomet vrátane nabíjacieho akumulátora 1ks
Nastaviteľný rýchloupínací držiak na riadidlá 1ks
USB-C nabíjací kábel dĺžky 1m 1ks

Pozn. - napájací USB adaptér 230V AC / 5V DC nie je súčasťou balenia.

Technické údaje:

Predné diaľkové 
50 %

Predné diaľkové 
100 %

Bočné červené 
100 %

Bočné biele 
100 %

Predné diaľkové 100 %  
+ Bočné biele 100 %

Jas 180 lum 500 lum 140 lum 500 lum 800 lum

Výdrž batérie* 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. 

Technológia LED: Predné diaľkové - CREE OSRAM P8  
Bočné biele / červené - COB

Teplota svetla Cree modulu: 6800 K
Typ akumulátora: Li-Pol 3,7 V / 2200mAh
Odporúčaný výkon nabíjačky: 5V / 2A - doba nabíjania cca 4h
Materiál tela svetlometu: Hliník + odolný plast
Vodeodolnosť – stupeň krytia: IPX4
Mechanická odolnosť: IK07
Odolnosť proti nárazu: 10x voľným pádom z výšky 1 m
Rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
Rozmery svetlometu: 95 x 50 x 35 mm
Hmotnosť: 146 g
Kompatibilita držiaka: Riadidlá do priemeru max. 28 mm

Skladovanie:

Na suchom mieste, v pôvodnom obale.


