
Power bank funkció LED-fény Digitális és automatikus
leállítás

2 év OSRAM garancia*

Különböző elektronikus
eszközök, például

mobiltelefonok stb. töltésére
használható.

Kiváló minőségű LED-fény a
kijelzőhöz, valamint a
zseblámpa funkcióhoz.

Digitális háttérvilágítású
kijelző és automatikus

leállítás funkció az előre
beállított nyomás elérésekor.

Rendszeres minőségbiztosítási
intézkedések alátámasztják

termékeink kiváló
kivitelezését és
funkciónalitását.

Termék adatlap
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Kompakt újratölthető gumiabroncs-légkompresszor
Az OSRAM TYREinflate 2000 egy újratölthető gumiabroncs
légkompresszor digitális háttérvilágítású kijelzővel a
könnyebb és pontosabb nyomásméréshez és a gumiabroncsok
felfújásához, amely BAR, kPA és PSI értékeket jelenít meg. Az
OSRAM TYREinflate 2000 belső memóriával rendelkezik, és a
memória funkciónak köszönhetően akár négy különböző
értéket programozhat és tárolhat a különböző
gumiabroncsokon. Automatikus leállítás funkcióval is
rendelkezik: az OSRAM TYREinflate 2000 automatikusan leáll,
amikor a megfelelő és az előre beállított nyomást eléri. A
mellékelt USB-kábel segítségével az OSRAM TYREinflate 2000
újratölthető, és az áramellátáshoz nincs szükség 12 V-os
konnektorra, így ez nemcsak az autógumik felfújásához,
hanem kerékpár-, robogó- és motorkerékpár-gumiabroncsok
felfújásához is használható. Az OSRAM TYREinflate 2000
könnyű és kompakt kialakítása ideális útközbeni használatra,
szinte bárhová elvihető. A mellékelt tároló táskával
egyszerűen tudja tárolni az autó kesztyűtartójában. A kerékpár
felszereléséhez és tárolásához szükséges tartozék része a
terméknek. A powerbank funkciónak köszönhetően az OSRAM
TYREinflate 2000 töltőként is használható elektronikus
eszközökhöz, mint pl. egy mobiltelefon. Ezenkívül az integrált
zseblámpa funkcióval éjszaka vagy gyenge fényviszonyok
esetén, fényforrásként is működik. Tartalmaz egy 2 részes
adapterkészletet is, amely csatlakozóként használható
kerékpárok, labdák és egyéb Presta szelepes eszközök
felfújására.Az OSRAM 2 év garanciát vállal * erre a termékre.* a
pontos feltételeket a: www.osram.com/am-guarantee oldalon
találja
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Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás OTIR2000

Felfújási idő <2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)

Maximális nyomás 120PSI / 8.3 bar

Légtömlő hossza 14.5 cm

Tápkábel hossza N/A

Töltési idő (óra) ca. 3 Hours

Kijelző mérete 30 x 155 mm

Mérőegységek PSI, kPa, bar

Pontosság (bár) 0-1.5 PSI

Áramlási sebesség (l/perc) N/A

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény 67.00 W

Névleges feszültség 3.7 V

Üzemi feszültség Újratölthető elem (5200 mAh)

Áramforrás Mikro USB kábel

Méretek és súly

Hosszúság 70.0 mm

Szélesség 70.0 mm

Magasság 170 mm

További termékadatok

Kijelző típusa Digitalis

Zajszint 83 dB

Ajánlott alkalmazások Kerékpárok, motorkerékpárok, autók
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Képességek

Tartozékok Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB
charging cable, Powerbank facility, LED light, storage
bag, bicycle bracket

Biztosíték 18 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás OTIR2000

Product Info Graphics Product Info Graphics Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód Termékmegnevezés Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat Bruttó súly

4062172198769 TYRE inflate 2000 Folding Box
1

92 mm x 89 mm x
192 mm

1.57 dm³ 638.00 g
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4062172198776 TYRE inflate 2000 Karton
4

204 mm x 198 mm x
226 mm

9.13 dm³ 2782.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File

User instruction
TYREinflate 2000

Movie application
TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Biztonsági tanács
A termék elérheti a 83 dB-es zajszintet

Jogi tanács
CE és EAC kompatibilis

RoHS 2 201/65 / EU és RoHS 3 2015/863

REACH-megfelelőségi nyilatkozat

MSDS (újratölthető akkumulátorokhoz)

*Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban
találja

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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