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Světlo je OSRAM

OSRAM TYREinflate 2000  
– kompaktní dobíjecí kompresor
OSRAM TYREinflate 2000 je dobíjecí kompresor na pneumatiky s digitálním podsvíceným displejem pro snadnější a 
přesnější měření tlaku a nahuštění pneumatik, který zobrazuje hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. OSRAM TYREinflate 
2000 má interní paměť a díky paměťové funkci lze naprogramovat a uložit až čtyři různé hodnoty pro různé pneumatiky. 
Je také vybaven funkcí automatického zastavení: OSRAM TYREinflate 2000 se automaticky zastaví, když je dosaženo 
správného a přednastaveného tlaku. Prostřednictvím přiloženého kabelu USB je OSRAM TYREinflate 2000 dobíjecí a 
pro napájení není nutná žádná 12V zásuvka, takže se nejedná pouze o nahuštění pneumatik automobilů, ale lze jej použít 
také na nafouknutí pneumatik pro jízdní kola, skútry a motocykly. Díky lehké a kompaktní konstrukci je OSRAM 
TYREinflate 2000 ideální pro použití na cestách a lze jej vzít téměř kamkoli. S přiloženou úložnou taškou jednoduše 
uložte do přihrádky v autě, tašce nebo batohu. Součástí balení je držák pro připevnění na kolo. Díky funkci powerbank 
lze OSRAM TYREinflate 2000 použít také jako nabíječku pro elektronická zařízení, jako jsou např. mobilní telefony. 
Kromě toho může integrovaná funkce svítilny poskytovat osvětlení v noci nebo za špatných světelných podmínek. 
Součástí balení je také 2dílná sada adaptérů, kterou lze použít jako konektor pro kola, míče a nafukovací čluny s ventily 
Presta. Na produkt je dvouletá záruka.*    

*Přesné záruční podmínky na www.osram.cz



Oblasti použití:
 — jízdní kola
 — motocykly
 — skútry
 — pneumatiky aut
 — sportovní nafukovací 

vybavení
 — a další...

Vlastnosti:
 — Nabíjení pomocí napájecího kabelu USB 
 — Kompaktní a lehký design 
 — Interní paměť se čtyřmi programovatelnými 

nastaveními 
 — Funkce powerbanky 
 — Digitální podsvícený displej s nastavením paměti 

zobrazujícím hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. 
 — Funkce svítilny 
 — Sada 2dílného adaptéru, kabel USB, držák na 

kolo a úložný obal
 — Funkce automatického zastavení, když je 

dosaženo požadovaného tlaku 
 — 2-letá záruka OSRAM *

Výhody
 — Ideální na cesty, můžete ho s sebou vzít kamkoli
 — Lze použít i pro nafouknutí jízdní kol, skútrů, 

motocyklů, nepotřebuje připojení na 12V
 — Snadné uložení, jak v přihrádce v autě, tak 

v batohu nebo v držáku na kole.
 — Lze uložit různé hodnoty požadovaného tlaku
 — Nabíjí mobilní elektronická zařízení
 — Vylepšený ukazatel tlaku s osvětlením 
 — Osvětlení pracovního prostoru v noci a za šera 
 — Uložení a připevnění na kole 
 — Pro mnoho dalších sportovních vybavení s ventily 

Presta
 — Pro korekci tlaku v pneumatikách a minimalizaci 

rizika podhuštění nebo přehuštění

TECHNICKÁ DATA

OSRAM TYREinflate 2000 - kompaktní dobíjecí kompresor

OSRAM TYREinflate 2000 – rychlý dobíjecí digitální kompresor s funkcí auto-stop

OSRAM TYREInflate – portfolio kompresorů – pro přehled a porovnání

Bezpečné a robustní připojení 
ventilu mosazným šroubem

Držák jízdního kola je součástí dodávky

Tlačítka pro nastavení

Flexibilní vzduchová hadice 
o délce 14,5 cm

Součástí dodávky je úložný vak 
pro optimální přepravu

Pod krytkou svítilna s jasným 
LED světlem a připojení 
vzduchové hadice

Velký digitální displej 
s měřením tlaku

Spodní krytka s adaptéry 
a napájecím portem

Adaptéry jsou součástí 
dodávky

Typ displeje
Doba 

nafouknutí 
(min)

Funkce 
Auto-stop

LED světlo
12V Li-on 
baterie

12V kabel Pouzdro

Rukavice 
a náhradní 

krytky 
ventilu

Adaptéry Obr.

OTI200 Velký analogový 4,5 ✖ ✖ 12 V ✔ ✖ ✖ ✔ 1

OTI450 Digitální 3 ✔ ✔ 12 V ✔ ✖ ✖ ✔ 2

OTI1000 Velký digitální 2 ✔ ✔ 12 V ✔ ✖ ✔ ✔ 3

OTIR2000 Velký digitální 2** ✔ ✔ 3,7V Li-on 
Battery

✖ ✔ ✖ ✔ 4

Název produktu
Objednací 
název

EAN10

Rozměry 
výrobku  (délka 
x šířka x výška 

(mm))

Hmotnost 
netto (g)

Proud Výkon
Délka 

vzduchové 
hadice (cm)

Záruka Nabíjitelné

TYREinflate 2000 OTIR2000 4062172198769 70 X 70 X 170 485 n/a 67W 14,5 2 roky ✔

1 2 3 4

**Doba nahuštění odpovídá nahuštění 13” pneumatiky pro osobní automobily na hodnotu 2.41 BAR


