OSRAM TYREinflate 2000 – Pienikokoinen ladattava rengaskompressori

TUOTENUMERO OSOTIR2000

Kannen alla kirkas LED-valo ja ilmaletkun
kiinnitysventtiili
Tukeva ja kestävä
messinkinen venttiilin liitin
Polkupyrään soveltuva kiinnitysteline
sisältyy pakkaukseen
Digitaalinen näyttö
Säätöpainikkeet halutun
rengaspaineen asettamiseen
Joustava 14,5cm
ilmaletku

Pohjakannen alla adapterit ja
virtapankin kytkentä

Säilytyspussi sisältyy pakkaukseen
Adapterit sisältyvät pakkaukseen

Tuotetiedot

OSRAM TYREinflate 2000 – Nopea ja ladattava rengaskompressori
Ominaisuudet











TUOTENUMERO OSOTIR2000

Edut

Ladattava USB kaapelilla
Kevyt ja pienikokoinen
Sisäinen muisti, jossa 4 ohjelmoitavaa
asetusta
Virtapankkitoiminto
Digitaalinen taustavalaistu näyttö
muistiasetuksella, joka näyttää
painelukemat BAR, kPA ja PSI
Taskulampputoiminto
Mukana 2-osainen adapterisarja, USBkaapeli, pyöräteline ja säilytyspussi
Automaattinen pysäytystoiminto, kun haluttu
paine on saavutettu
2-vuoden OSRAM-takuu*











Ihanteellinen tien päällä, voidaan ottaa mukaan lähes minne vain
Voidaan käyttää myös polkupyörän, skootterin ja moottoripyörän
renkaiden täyttämiseen, koska 12 V: n pistorasiaa ei tarvita
Helppo säilyttää ja viedä melkein mihin tahansa. Joko kuljettaa
auton hansikaslokerossa, laukussa tai repussa ja mukana
toimitettavan kannattimen ansiosta tietysti ihanteellinen myös
polkupyörille
Voidaan tallentaa erilaiset paineasetukset
Virtapankkitoiminnon ansiosta voidaan ladata mobiililaitteita
Taustavalaistun näytön näkee selkeästi myös pimeässä
Soveltuu myös pallojen ja jne. täyttämiseen
Aina oikea rengaspaine on myös turvallisuustekijä

EAN40:

4062172198776

EAN10:

4062172198769

* lisätietoa takuusta www.osram.com/am-guarantee

OSRAM TYREinflate 2000

Nopea ja ladattava rengaskompressori

TUOTENUMERO OSOTIR2000

OSRAM TYREinflate 2000

Be adventurous

Monipuolinen – ota se mukaasi lähes minne vain

Be part of your squad

Be yourself

Be independent
Be a team player

Be happy
Be proud

Be free

Be reachable

Be happy

Be
expirienced

OSRAM TYREinflate 2000 on ladattava renkaan täyttölaite, jossa on
digitaalinen taustavalaistu näyttö helpottamaan ja tarkentamaan paineiden
mittausta ja renkaiden täyttöä. OSRAM TYREinflate 2000 -laitteessa on
sisäinen muisti, jonka ansiosta voidaan ohjelmoida ja tallentaa jopa neljä
erilaista arvoa eri renkaille. Se on myös varustettu automaattisella
pysäytystoiminnolla: OSRAM TYREinflate 2000 pysähtyy automaattisesti,
kun oikea, ennalta asetettu paine saavutetaan. Mukana tulevan USBkaapelin kautta OSRAM TYREinflate 2000 on ladattava, eikä
virtalähteeseen tarvita 12 V: n pistorasiaa, joten tämä ei ole vain autojen
renkaiden täyttämistä varten, vaan sitä voidaan käyttää myös polkupyörän,
skootterin ja moottoripyörän renkaiden täyttämiseen. OSRAM TYREinflate
2000:n kevyt ja kompakti muotoilu tekee siitä ihanteellisen tien päällä
käytettäväksi ja se voidaan viedä melkein mihin tahansa. Mukana on
kiinnike polkupyörään kiinnittämistä ja säilyttämistä varten. Powerbanktoiminnon ansiosta OSRAM TYREinflate 2000:ta voidaan käyttää myös
laturina elektronisille laitteille, kuten esim. matkapuhelimelle. Lisäksi
integroitu taskulampputoiminto helpottaa käyttöä pimeissä olosuhteissa.
Mukana on myös 2-osainen adapterisarja, jota voidaan käyttää
polkupyörien, pallojen ja jne. täyttämiseen. OSRAM tarjoaa 2 vuoden
takuun* tälle tuotteelle.
* lisätietoa takuusta www.osram.com/am-guarantee

