
50071
Světlo přední / čelovka / světlo na přilbu 
CREE 2000 Spectro

1650 Kč

50070
Světlo přední / čelovka / světlo na přilbu 
CREE 1200 Spectro

1350 Kč

 Špičkové svítilny jsou vybaveny jednou nebo dvěma LED diodami typu CREE XM-L T6 o maximální svítivost 1200/2000 lm. 
Díky univerzálnosti uchycení lze použít jako čelovku, světlo na řidítka, nebo na přilbu. Baterie 8,4 V - 6 000 mAh je kvůli odolnosti 
vložena do gumového pouzdra. O bezproblémové nabíjení baterie se stará nabíječka s CE certifikátem.
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CREE 2000 / 1200lm
SVĚTLA

SPECIFIKACE:
LED
- Typ: CREE XM-L T6 (Max 10W)
- Maximální svítivost: 2000lm/1200lm
Baterie
- Napětí: 8,4V
- Kapacita: 6 000 mAh (4 články x 1 500 mAh)
- Typ: 18650 Lithiová baterie 
Nabíječka
- Vstup: 110 – 240V AC
- Výstup: 8.4V DC 1A
- Výkon: 10W
- CE certifikát

OBSAH BALENÍ:
- Svítilna 1 x CREE XM-L T6 LED
- Lithiová baterie 8,4 V – 6 000 mAh vč. ochranného pouzdra
- Nabíječka baterie 220V/8,4V - 1A
- Pouzdro na baterii
- Gumový kroužek pro uchycení svítilny (2ks)
- Popruhy na hlavu s držákem na svítilnu
- Adaptér na přilbu s držákem na svítilnu

Aktuální ceny a stav skladových zásob najdete na bplumen.cz
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 SPECTRO je nová, česká značka komponentů a doplňků určených pro jízdní kola. Při uvedení 
značky na trh jste v sortimentu mohli najít brzdové destičky pro nejpoužívanější typy kotoučových 
brzd, univerzální brzdové špalíky pro horská i silniční kola, jak jednorázové, tak s vyměnitelnými gu-
mičkami, a samozřejmě i náhradní brzdové gumičky pro různé typy ráfkových brzd. Dalšími produkty 
jsou košíky na láhve a stojánky středové i zadní. Z kategorie osvětlení zatím prezentují značku světla 
CREE LED 2000/1200, silikonové blikačky, odrazky na výplety a reflexní doplňky už jsou na cestě 
k nám. Další komponenty pod značkou SPECTRO objevíte na pultech prodejen ještě do konce roku. 
U značky SPECTRO vždy najdete ucelený sortiment, odpovídající kvalitu a příznivou cenu.

CREE / PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLA

50072
Pouzdro na baterii
Nylonové pouzdro pro baterie 6000, 
nebo 8000 mAh

79 Kč

50077
Adaptér na přilbu
Na přilbu připevníte pomocí  
suchých zipů

109 Kč

50076

Popruhy na hlavu  
pro použití jako čelovka
Nastavitelné popruhy na hlavu pro 
použití CREE 2000 nebo CREE1200 
jako čelovka

79 Kč

50075

Náhradní  
připevňovací O kroužky
Náhradní sada připevňovacích 
gumových kroužků pro CREE 2000 
nebo CREE 1200

49 Kč

bplumen.cz/spectro

50074
Baterie 8,4V / 8000 mAh
Náhradní Lithiová baterie s vyšší kapacitou. 
Balení obsahuje: baterii, nylonové pouzdro, 
gumovou ochranu

50073
Neoprenové pouzdro baterie 
na ruku
Na ruku připevníte pomocí suchého zipu

199 Kč

699 Kč


