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Zestaw lamp Lezyne Strip Drive przód 400
lumenów, Strip tył 150 lumenów USB

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 349,90 PLN 297,42 PLN

Przód:
Strip Drive Front to bardzo wszechstronne światło rowerowe LED o mocy do 400 lumenów.
Charakteryzuje się lekką i wodoodporną konstrukcją z trwałą, współformowaną konstrukcją
soczewki / korpusu. Jego unikalny, kompatybilny z aerodynamiką i okrągłym paskiem tył, może być
montowany na wielu dziwnych kształtach i rozmiarach. Ma ulepszoną soczewkę z wbudowaną
widocznością z boku i pięć diod LED wysokiej mocy. Strip Drive Front może działać do 21,5 godziny
na jednym ładowaniu.
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Wbudowany port USB (ładowanie bezpośrednio z gniazda USB w komputerze, bez
zbędnych kabli)
Uniwersalny uchwyt na kierownicę w komplecie
Max. moc oświetlenia: 400 lumenów
10 trybów świecenia
Waga: 69 g
Czas pracy:

Tył:
Przeprojektowany dla naszej kolekcji z roku 2013, Strip Drive Rear ma naszą nową soczewkę Wide
Angle Optics, która zapewnia widoczność do 270°. Zapewnia także wydłużenie czasu działania o 27
godzin przez maksymalnie 57 godzin. Jego współformowana konstrukcja jest bardziej kompaktowa,
ale nadal ma pięć diod LED o mocy do 150 lumenów. Dzięki 11 trybom wyjściowym, w tym trybowi
dziennej lampy błyskowej, dostępne są opcje na każdą porę dnia i nocy. Wszechstronny system

mocowania można przymocować do słupków aerodynamicznych lub okrągłych i można go ładować za
pomocą micro-USB.
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Wbudowany port USB (ładowanie bezpośrednio z gniazda USB w komputerze, bez
zbędnych kabli)
Uniwersalny uchwyt na kierownicę w komplecie
Max. moc oświetlenia: 150 lumenów
Waga: 53 g

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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