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Lampa przednia Kross Dynlight 50

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 139,99 PLN 111,99 PLN

Dynlight 50 to lampka wykonana z tworzywa sztucznego - ABS. Zasilana piastą z wbudowanym
dynamem. Wielka moc, 50 lux, drzemie w kompaktowej lampce, której nie brak sportowego zacięcia.
Dzięki zastosowanym technologiom i nowoczesnej konstrukcji lampka ma potężny zasięg - 130 m.
Moc i zasięg, w połączeniu z zintegrowanym odblaskiem zwiększają bezpieczeństwo, widzimy i
jesteśmy widziani przez innych. Dzięki funkcji Auto On, za dnia, lampka automatycznie włącza się w
trybie Day Light, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika. Wieczorem, gdy światło słoneczne staje
się słabsze, czujnik zmierzchu przełącza lampkę w tryb Main. Technologie Standlight oraz Power
Management pozwalają na podtrzymanie światła nawet 4 minuty w trakcie postoju. Wytrzymały,
mocowany do podkowy widelca, plastikowy wspornik pozwala ustawić lampkę w optymalnej pozycji.
Materiał: ABS
Miejsce montażu: podkowa widelca
Sposób montażu: za pomocą aluminiowego uchwytu
Źródło światła: 3W dioda CREE XPE2 R3
Moc światła: 180 lumenów
Natężenie oświetlenia: ≥ 50lux/10m
Zasięg: 130 m
Temperatura emitowanego światła: 6000 °K
Zasilanie: piasta z wbudowanym dynamem
Sterowanie: ON/OFF/A-> (Auto)
Technologie:
- Auto On Off,
- Low Beam
- Day Light
- Standlight
- Power Management
Cechy:
- wodoodporność IPX4
- zgodność z normą StVZO

Wymiary: 68 x 43 x 64 mm
Waga: 135 g (z uchwytem)

KROSS to nie tylko największa marka rowerowa w Polsce, ale również prężnie rozwijająca się
społeczność rowerowych pasjonatów. Miłośnicy aktywnego wypoczynku, wyczynowi kolarze i
zawodnicy Kross Racing Team wybierają modele tej marki. Poznaj świat KROSS'a już dziś.
Sprawdź szeroką gamę odzieży, części i akcesoriów rowerowych marki KROSS.
Możesz polegać na wysokiej jakości naszych produktów, zaprojektowanych przez doświadczonych
inżynierów i techników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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