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Zestaw lamp Lezyne LED Femto Drive Pair

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 159,90 PLN 135,92 PLN
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Lezyne LED FEMTO DRIVE to kompaktowa i bardzo wytrzymała lampka rowerowa
Aluminiowa obudowa, która wykonana została z wysoką precyzją z obrabianego CNC aluminium,
która zapewnia dużą trwałość i efektywne rozpraszanie ciepła
Obudowa lampki jest wodoodporna, precyzyjne i wysokiej jakości uszczelki gumowe zapewniają
doskonałą odporność na wodę
Unikalna konstrukcja pozwala na 180 stopni widoczności, zwłaszcza bocznej, zwiększa
bezpieczeństwo uzytkownika podczas pracy w nocy
Lampka zasilana jest 2 bateriami CR2032
Uniwersalny, gumowy uchwyt na kierownicę i sztycę podsiodłową w komplecie
Max. moc oświetlenia przód: 15 lumenów
Max. moc oświetlenia tył: 7 lumenów
5 trybów świecenia (uruchomienie i zmiana oświetlenia za pomocą zintegrowanego przełącznika w
soczewce LED)
Kolor: przód czarny, tył czerwony
Waga: 2 x 31 g

TECHNOLOGIE:
ALUMINIUM CONSTRUCTION - aluminiowa konstrukcja lampek. Kompaktowa obudowa, która jest
cakowicie wykonana z wysoką precyzją z obrabianego CNC aluminium zapewnia dużą trwałość i
efektywne rozpraszanie ciepła.
COMPOSITE MATRIX - materiał kompozytowy Composite Matrix jest wzmocnionym materiałem o
wysokiej wytrzymałości, używanym zamiast aluminium do produkcji elementów, w celu obniżenia
kosztów produkcji.
CNC-MACHINED / Obróbka CNC - Elementy w całości wykonane są z aluminium obrabianego CNC,

co powoduje, że konstrukcja jest niezwykle precyzyjna i trwała.
SIDE VISIBILITY - Unikalna konstrukcja pozwala na 180 stopni widoczności, zwłaszcza bocznej,
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika podczas pracy w nocy.
WATER RESISTANT - Wodoodporne, precyzyjne i wysokiej jakości uszczelki gumowe zapewniają
doskonałą odporność na wodę we wszystkich lampach Lezyne LED.
CLIP-ON SYSTEM - to opatentowany, o podwójnym przeznaczeniu, uniwersalny system mocowania,
zintegrowany w tylnej pokrywie lampki LED.

O marce Lezyne: Lezyne to firma znana każdemu zakręconemu maniakowi na punkcie sprzętu.
Powiedzmy to od razu, maniakowi z klasą i ... kasą. Produkty bowiem tej firmy to małe dziełka sztuki.
Biorąc każdy z ich produktow do ręki doświadczasz czegoś niesamowitego. Trzymasz produkt
dopracowany do najmniejszego elementu z którego się składa. Do wykonania dochodzą jeszcze użyte
materiały - aluminium, karbon... ach :)
Lezyne została założona 1
marca 2007 roku, przez
byłego triathlonistę
Mickiego Kozuscheka. Na
początku Kozuschek
wniósł na niemiecki rynek
niedrogie, wysokiej jakości
rowery i odzież rowerową. Obecnie firma Lezyne jest liderem branży akcesoriów rowerowych z
liczną pulą nagradzanych produktów na całym świecie.
Lezyne to połączenie miłości do kolarstwa i pasji do projektowania.

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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