Produktový list
Digitální kapesní kompresor

PAP01

EAN

Počet kusů v balení

Záruční lhůta

8592718030841

25 ks

24 měsíců

Popis
• Digitální kompresor Solight vám umožní jednoduše a bez námahy nafouknout pneumatiky vašeho vozu, motorky, kola, kolobežky nebo nafounout míč či jiné nafukovací výrobky.
• Disponuje LED světýlkem, takže vás nenechá v štychu ani ve tmě.
• Samozřejmostí je velký přehledný digitální displej. Na něm si nejprve vyberete co budete nafukovat. Jakmile si vyberete, uvidíte přednastavenou úroveň nafouknutí.
Tu si samozřejmě můžete upravovat pomocí tlačítek +/-.
• Součástí balení je i několik nástavců pro nafukování všeho druhu - redukce na galuskový ventilek (presta), jehla na míče a nástavec pro různé gumové nafukovací
výrobky. Nástavec pro auto ventilek (schrader) je výchozízpůsob, ostatní nástavce se na něj šroubují.
•
•
•
•

Kompresor na jedno nabití zvládne nafouktnou přibližně:
41 fotbalových míčů (1 míč za cca 1 minutu; 0 psi do 12 psi)
8 pneu jízdního kola (1 pneu za cca 3 minuty; 0 psi do 120 psi)
6 motocyklových pneu (1 pneu za cca 6 minut; 0 bar až 2,4 bar)
5 pneu osobního automobilu (1 pneu za cca 6 minut; 2,0 bar do 2,5 bar)

•
•
•
•
•

Vlastnosti:
kompaktní kompresor
tlak až 150 psi
podsvícený LED displej
kompatibilní se všemi ventilky
nabíjení přes USB-C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technická specifikace:
rozměry:62 x 39 x 155 mm
nabíjecí konektor: USB-C
maximální tlak: 150 psi/10,3 bar
výtupní napětí: 5V/2A
doba nabíjení: méně než 3 hodiny
kapacita baterie: 2 000 mAh (14,8Wh)
přesnost senzoru: 2 psi
provozní teplota: 0°C až 45°C
hadička rozměry: 150 mm (bez adaptéru)
hmotnost: 0,43 kg

•
•
•
•

Obsah balení:
kompresor
koncovky
nabíjecí kabel
uživatelský manuál
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