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• Pompt een band op in 2 minuten*

• Pompt een eenpersoons luchtbed op in 2 minuten*

• Snel in te stellen digitale meter 
Stopt automatisch op de ingestelde spanning en slaat de spanning op 
in het geheugen voor de volgende keer. Weergave van de gemeten 
spanning in psi, bar en kPa. In de luchtpompmodus kunt u luchtbed-
den en andere grote opblaasbare artikelen snel oppompen en leeg 
laten lopen

• Gemakkelijk af te lezen digitaal scherm (B 76 x H 48 mm) 
Met handige voortgangsbalk

• Handig op te bergen extra lange flexibele luchtslang (70 cm) 
Speciaal ontworpen om knikken te voorkomen. Hoogwaardige 
messing ventielaansluiting met schroefdraad voor het gemakkelijker 
bereiken van moeilijk toegankelijke ventielen

• Met het ontluchtingsventiel kan een te hoge spanning snel 
worden verminderd

• Voorzien van een extra lange voedingskabel van 3,5 m en een 
12V DC-adapter met zekering 
Zodat u de compressor ook kunt gebruiken als de ingebouwde op-
laadbare batterij volledig is ontladen. Inclusief 230 V AC-voedingska-
bel voor het opladen 

• Draadloos. Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij

• Handige ingebouwde powerbank met USB-aansluiting (2,4 A) 
Handig voor het opladen van uw apparatuur in geval van nood

• Opbergvakje voor ventieldoppen 
Zodat u ze niet kwijtraakt tijdens het oppompen

• Plat design, met een verstelbare witte led-lamp 
Voor een optimale stabiliteit en licht waar u het nodig hebt

• Grote aan/uit-knop 
Gemakkelijk ingeval van  vuile/vette handen en in het donker

• Compleet met tiendelige adapterset 
Voor het oppompen van fietsbanden, luchtbedden en andere opblaas-
bare artikelen. Tevens aanwezig: 4  reserve ventieldoppen, 1 reserve 
zekering en 1 paar handschoenen

• Compleet met handige opbergkoffer

Accessoires

*Bij benadering, gebaseerd op het oppompen 
van een 13 inch-band tot 2,4 bar
**Bij benadering, gebaseerd op het oppompen 
van een eenpersoons luchtbed

Specificaties 

Productcode RETC6000

Spanning 12V DC / 230V AC

Max. stroomsterkte 15A

Wattage 180W

Max. afgelezen druk  6,9 bar

Lengte luchtslang 70cm

Afmetingen product L298 x B250 x H80mm

Afmetingen verpakking L90 x B318 x H290mm

Voedingskabel 3,5m

Gewicht inclusief verpakking 2,02kg

Verpakkingseenheid 4 x 1 

Barcode 5055175242422 (UK), 
5055175242439 (EU)

2 mins**2 mins* USB port Storage case Deflator valve Cordless Light


