Zestaw lamp rowerowych, WHITE
LINE+RED LINE, 65/20 lm
Cena:

166,04 zł
Informacje:

Kod: ABS0021

Parametry:

Linia produktowa: Adventure Line
Czas pracy: 4 h* / 3 h*
Moc światła [lm]: 65 + 20
Źródło światła: White Line - COB LED Red Line - COB LED
Zasilanie: Li-poly 3,7V 300mAh
Zasięg światła [m]: White Line - 10 Red Line - 100
Waga (z bateriami): 22
Wymiar [mm]: 70 x 29 x 18
Przeznaczenie: Jazda na rowerze
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe
Źródło zasilania: Dedykowany akumulator
Rodzaj oświetlenia: Lampy rowerowe

Opis:

Zestaw przednia lampa rowerowa White Line wraz z tylną lampą Red Line
White Line to ładowalna lampa rowerowa przednia, które może być używana jako
światło sygnalizacyjne, bądź lampa do jazdy dziennej, wykorzystując do tego tryby
migające 6 Hz i 3 Hz. Zamiast diody posiada nowatorskie rozwiązanie technologiczne
- świecący z mocą 65 lm panel LED. Gwarantuje to emisję jasnego światła o jednolitej
strukturze. Niezwykle łatwo ją naładować przy użyciu najbardziej popularnej
ładowarki micro-usb. Wyposażona jest we wskaźnik ładowania baterii. Akumulator LiPoly dostarcza 3 razy więcej energii niż tradycyjne baterie, a co za tym idzie generuje
relatywnie więcej energii w stosunku do swojej wagi.
Red Line to ładowalna lampa rowerowa tylna posiadająca zamiast diody
nowerozwiązanie technologiczne - świecący z mocą 20 lm panel LED. Gwarantuje to
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jasne światło o jednolitej strukturze, szerokim zakresie świecenia 270o i zasięgudo
100 m. Dzięki uniwersalnemu montażowi na gumowe zaczepy (w 2 rozmiarach) Red
Line można umocować w pionie na sztycy. Wyposażona jest we wskaźnik ładowania i
wskaźnik niskiego poziomu baterii. Akumulator Li-Poly dostarcza 3 razy więcej energii
niż tradycyjne baterie,a co za tym idzie generuje relatywnie więcej energii w
stosunku do swojej wagi.
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