
Função de Powerbank Luz LED Digital & Auto Stop 2 anos de garantia OSRAM*
Pode ser usado para carregar

diferentes dispositivos
eletrónicos, como telemóveis,

etc.

Luz LED de alta qualidade
para o visor e também para a

função de lanterna.

Visor retroiluminado digital e
função de paragem

automática quando a pressão
predefinida é atingida.

Medidas sistemáticas de
garantia de qualidade

sustentam o fabrico e a
funcionalidade premium dos

nossos produtos.

Ficha t�cnica do produto

TYREinflate 2000
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Compressor de pneus recarregável compacto
O OSRAM TYREinflate 2000 é um compressor para pneu
recarregável, com visor digital retroiluminado, para medições
de pressão mais fáceis e precisas e enchimento de pneus que
exibe valores de pressão em BAR, kPA e PSI. O OSRAM
TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função
de memória podem ser programados e armazenados até
quatro valores diferentes para pneus diferentes. Também está
equipado com uma função de paragem automática: o OSRAM
TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão
correta e pré-definida é atingida. Através do cabo USB
incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável e não é
necessária outra fonte de alimentação de 12V, portanto, não é
apenas usado para encher pneus de carros, mas também pode
ser usado para encher pneus de bicicletas, scooters e
motociclos. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate
2000 torna-o ideal para uso em qualquer lugar e pode ser
levado para quase qualquer lugar. Com bolsa de
armazenamento incluída, basta guardá-lo no porta-luvas do
carro numa bolsa ou numa mochila. Está incluído um suporte
para montagem e armazenamento numa bicicleta. Graças à
função de powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também
pode ser usado como um carregador para dispositivos
eletrónicos como, por exemplo, um telemóvel. Além disso, a
função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite
ou em más condições de iluminação. Também está incluído
um conjunto de 2 adaptadores que podem ser usados como
conectores para bicicletas, bolas e outros insufláveis com
válvulas Presta.A OSRAM oferece 2 anos de garantia* neste
produto.* para condições precisas, consulte:
www.osram.com/am-guarantee
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Dados t�cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido OTIR2000

Tempo de enchimento do pneu <2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)

Pressão Máxima 120PSI / 8.3 bar

Comprimento da mangueira de ar 14.5 cm

Comprimento do cabo de alimentação N/A

Tempo de carga (h) ca. 3 Hours

Dimensão do ecrã 30 x 155 mm

Unidades de Medição PSI, kPa, bar

Precisão (bar) 0-1.5 PSI

Taxa de fluxo (l/min) N/A

Dados elétricos

Potência nominal 67,00 W

Tensão nominal 3,7 V

Tensão de funcionamento Rechargeable Battery (5200 mAh)

Fonte de alimentação Micro USB Cable

Dimensões e peso

Comprimento 70,0 mm

Largura 70,0 mm

Altura 170 mm

Informação adicional do produto

Tipo de ecrã Digital

Nível de ruído (dB) 83 dB

Recomendado usar com Bicycles, Motorbikes, Cars
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Atributos

Acessórios Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB
charging cable, Powerbank facility, LED light, storage
bag, bicycle bracket

Fusível 18 A

Categoria específica para o país

Referência do pedido OTIR2000

Environmental information

Date of Declaration 25-11-2021

Primary Article Identifier 4062172198769

Candidate List Substance 1 No declarable substances contained

CAS No. of substance 1 No CAS

Declaration No. in SCIP database No declarable substances contained

Product Info Graphics Product Info Graphics Product Info Graphics
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Product Info Graphics Product Info Graphics

Dados de Log�stica

C�digo do produto Descri��o do
produto

Embalagem unit�ria
(pe�as/unidade)

Dimens�es
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4062172198769 TYRE inflate 2000 Folding carton box
1

92 mm x 89 mm x
192 mm

1.57 dm³ 638.00 g

4062172198776 TYRE inflate 2000 Shipping carton box
4

204 mm x 198 mm x
226 mm

9.13 dm³ 2782.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais
produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

Arquivo

User instruction
TYREinflate 2000

Movie application
TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instruções de segurança
O produto pode atingir um nível de ruído de até 83 dB

Informação de legislação
Em conformidade com a CE e EAC

RoHS 2 201/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declaração de Conformidade REACH
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18023127/2571773/TYREinflate%202000.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18023127/2571773/TYREinflate%202000.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18023127/2571773/TYREinflate%202000.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-19403885/524542458/TYREinflate%20OTIR2000%20How%20to%20Video%20(EN).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-19403885/524542458/TYREinflate%20OTIR2000%20How%20to%20Video%20(EN).mov
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-19403885/524542458/TYREinflate%20OTIR2000%20How%20to%20Video%20(EN).mov


MSDS (para baterias recarregáveis)

* para condições precisas por favor aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as
instruções do utilizador

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.
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