
Powerbank-funktion LED-ljus Digital med automatisk
stoppfunktion

2 års OSRAM-garanti*

Kan användas för att ladda
olika elektroniska enheter som

mobiltelefoner etc.

Högkvalitativt LED-ljus för
både display och

ficklampsfunktion.

Digital belyst display och
automatisk stoppfunktion
som stoppar fyllningen vid

önskat tryck.

Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden för
kvaliteten och funktionaliteten

hos våra produkter.
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Kompakt laddningsbar kompressor
OSRAM TYREinflate 2000 är en laddningsbar kompressor med
en digital och belyst display för enklare och mer noggrann
tryckmätning och fyllning av däck, visar tryck i bar, kPA och
PSI. OSRAM TYREinflate 2000 har ett internt minne och tack
vare minnesfunktionen kan fyra olika däcktryck lagras. OSRAM
TYREinflate 2000 är utrustad med en automatisk
stoppfunktion; fyllningen stoppar när det förinställda trycket
uppnås. OSRAM TYREinflate 2000 laddas via den medföljande
USB-kabeln. Inget 12 V-uttag behövs för att driva den. Därför
kan förutom bildäck även cykel-, scooter- och motorcykeldäck
pumpas. Den lätta och kompakta OSRAM TYREinflate 2000 är
perfekt på resan och kan tas med nästan överallt. Förvara i
handskfacket, väskan eller ryggsäcken − en praktisk
förvaringsväska medföljer. Ett fäste för montering och
förvaring på en cykel medföljer. Tack vare powerbank-
funktionen kan OSRAM TYREinflate 2000 även ladda
elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner. Dessutom kan
den integrerade ficklampan ge belysning på natten eller vid
dåliga ljusförhållanden. Det ingår 2 adaptrar för cykeldäck,
bollar och andra uppblåsbara föremål med Presta-
ventiler.OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt.* För
exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee
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Tekniska data

Elektriska
data

Mått Tillägg produktdata Användnin
gsområden

Produktbeskrivning Nominell
märkspänni
ng

Längd Bredd Höjd Displaytyp Avsäkring

TYRE inflate 2000 3,7 V 70,0 mm 70,0 mm 170 mm Digital 18 A

Landspecifika
kategorier

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACh)

Produktbeskrivning Ordernummer Date of Declaration Primary Article
Identifier

Declaration No. in
SCIP database

TYRE inflate 2000 OTIR2000 19-01-2022 4062172198769 In work
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Download

Dokument

User instruction
TYREinflate 2000

instruktionsfilm
TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Säkerhetsanvisningar
Den här produkten kan uppnå en ljudstyrka på 83 dB

Lagliga hänvisningar
CE- och EAC-certifierad

RoHS 2 2011/65/EU och RoHS 3 2015/863

REACH-försäkran om överensstämmelse

Materialsäkerhetsdatablad (för laddningsbara batterier)

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.
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