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Zestaw lamp ProX Aero A.I. Set 350LM USB
Pilot Sensor 1200 mAh

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 125,99 PLN 79,37 PLN

Zestaw lamp rowerowych ładowanych przez USB
Lampa przednia:
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Zestaw lamp rowerowych, ładowalnych USB
Lampa przednia, moc: 350Lm, 1 dioda SAMSUNG LED + 12xSMD LED
Pojemność akumulatora Li-Po 1200mAh, waga: 86g.
PILOT: obsługujemy tryby świecenia i sugnał dźwiękowy waga: 9g.
SENSOR; lampa posiada czujnik zmierzchu, który po włączeniu reaguje na światło zewnętrzne i
uruchamia lub wyłącza światło w trybie Max.
4-diodowy wskaźnik poziomu / ładowania akumulatora
Boczne diody SMD poprawiaja widoczność rowerzysty na drodze
Średni czas ładowania 3h(1A) za pomocą gniazda micro USB
4 tryby świecenia: Stały 100% (2h), Sensor 100%, Stały 50% (4h), Migajacy (6h)
W komplecie gumowy uchwyt do montażu na kierownice, pilot

Lampa tylna:
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Moc 10Lm, 5 diod SMD LED,
Waga: 29 g.
Pojemność akumulatora Li-po 200 mAh
Wodoodporność IP65
Średni czas ładowania 1/2h za pomocą gniazda micro USB
4 tryby świecenia, 1 stały (3h), 3 migające (6-15h)
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W zestawie przewód do ładowania USB-Micro, gumowy uchwyt lampy tylnej pozwala na montaż na
sztycy w pionie i poziomie
Opakowanie: kartonik ProX, (waga: 198 g.)

Marka Pro-X należy do polskiej firmy Aljot z siedzibą
w Solcu Kujawskim. Pro-X powstała w wyniku
połączenia doświadczenia oraz współpracy z
renomowanymi producentami, doskonale znającymi
rynek i potrzeby klientów. Dostępne w ofercie oświetlenie posiada różnorodną moc i odznacza się
stylowym designem, za który wyroby tego producenta pokochały miliony miłośników jednośladów.

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.

Adres: www.erowery.pl

Telefon: 605 515 185, 34 361 16 71

Email: sklep@erowery.pl

