
Funkce powerbanky LED-světlo Digital & Auto Stop 2 roky OSRAM záruka*
Může být použito k nabíjení

různých elektronických
zařízení, jako jsou mobilní

telefony atd.

Vysoce kvalitní LED světlo
pro displej i pro funkci

baterky.

Digitální podsvícený displej a
funkce Auto Stop při

dosažení předem
nastaveného tlaku.

Systematické opatření k
zajištění kvality je základem

prvotřídního zpracování a
funkčnosti našich produktů.
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Kompaktní kompresor
OSRAM TYREinflate 2000 je kompresor na pneumatiky s
digitálním podsvíceným displejem pro snadnější a přesnější
měření tlaku a nahuštění pneumatik, které zobrazuje hodnoty
tlaku v BAR, kPA a PSI. OSRAM TYREinflate 2000 má interní
paměť a díky paměťové funkci lze naprogramovat a uložit až
čtyři různé hodnoty pro různé pneumatiky. Je také vybaven
funkcí automatického zastavení: OSRAM TYREinflate 2000 se
automaticky zastaví, když je dosaženo správného a
přednastaveného tlaku. Prostřednictvím přiloženého kabelu
USB je OSRAM TYREinflate 2000 dobíjecí a pro napájení není
nutná žádná 12V zásuvka, takže se nejedná pouze o nahuštění
pneumatik automobilů, ale lze jej použít také na nafouknutí
pneumatik pro jízdní kola, skútry a motocykly. Díky lehké a
kompaktní konstrukci je OSRAM TYREinflate 2000 ideální pro
použití na cestách a lze jej vzít téměř kamkoli. S přiloženou
úložnou taškou jednoduše uložte do přihrádky v autě, tašce
nebo batohu. Součástí balení je držák pro připevnění a uložení
na kole. Díky funkci powerbank lze OSRAM TYREinflate 2000
použít také jako nabíječku pro elektronická zařízení, jako jsou
např. mobilní telefony. Kromě toho může integrovaná funkce
svítilny poskytovat osvětlení v noci nebo za špatných
světelných podmínek. Součástí balení je také 2dílná sada
adaptérů, kterou lze použít jako konektor pro kola, míčky a
nafukovací čluny s ventily Presta.Na tyto produkty je záruka 2
roky* .* přesné podmínky na: www.osram.com/am-guarantee
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Technické údaje

Parametry Rozměry & váha Další údaje o
produktu

Vlastnosti

Popis výrobku Jmenovité
napětí

Délka Šířka Výška Typ displeje Pojistka

TYRE inflate 2000 3,7 V 70,0 mm 70,0 mm 170 mm Digital 18 A

Kategorizace
specifická pro danou
zemi

Popis výrobku Odkaz na objednávku

TYRE inflate 2000 OTIR2000
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Stažení dat

Soubor

User instruction
TYREinflate 2000

Movie application
TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Bezpečnostní pokyny
Produkt může dosáhnout hladiny hluku až 83 dB

Právní rady
Splňuje CE a EAC

RoHS 2 201/65/EU a RoHS 3 2015/863

Prohlášení o shodě REACH

MSDS (pro dobíjecí baterie)

* přesné podmínky viz: www.osram.com/am-guarantee

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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