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1 × Cree™XP-G LED
300 lm / USB, Li-ion battery 3.7V; 1000 mAh / 2 h 10 min

2 × Cree™XP-G LED
600 lm / USB, Li-ion battery 3.7V; 1000 mAh / 2 h

300 lm rechargeable front bicycle light with intelligent electronics
Ładowalna lampa rowerowa z fukcją Light Sensor i montażem do kasku

600 lm rechargeable front bicycle light with intelligent electronics
Ładowalna lampa rowerowa o wysokiej mocy z fukcją Light Sensor i montażem do kasku

PL
Miejska przejażdżka będzie przygodą, gdy oświetlisz drogę lampą przednią 
ROY.01. Solidnie wykonana ze stopu cynkowego i plastiku łączy designerski 
wygląd z funkcjonalnością. Dzięki funkcji Light Sensor ROY.01 dopasowuje siłę 
świecenia do pory dnia lub natężenia światła w otoczeniu. Lampka zapamiętuje 
też ostatni tryb świecenia dzięki funkcji Last Setting Memory i nie włączy się 
przypadkowo w czasie transportu, co gwarantuje blokada włącznika Switch Lock. 
Wskaźnik poziomu baterii pomaga kontrolować stan naładowania lampki i daje 
pewność przed ruszeniem w kolejną trasę. 

PL
Lubisz jeździć własnymi ścieżkami? Nie zapomnij zabrać ze sobą ROY.02 – 
przedniej lampki rowerowej stworzonej z myślą o poszukiwaczach rowerowych 
przygód. Wyposażona w dwie diody Cree™ XP-G LED lampka to solidne źródło 
światła o imponującej mocy 600 lumenów, które sprawi, że wszelkie przeszkody 
zauważysz na czas. Zamontowana na kierownicy lub przymocowana do kasku 
zapewnia światło nawet przez 21 godzin, a o konieczności ładowania informuje 
wskaźnik poziomu baterii. 

EN
The Roy.01 transforms a scary city commute into a safe adventure. A built-in 
sensor automatically adjusts the powerful 300 lm output to match current 
lighting conditions. The solid zinc and toughened plastic body protects the lamp’s 
intelligent electronics from moisture and rough handling. With a long runtime 
of up to 16 hours, the battery level indicator gives you the confidence to hit the 
road. A switch lock prevents the light from accidentally turning on while stored in 
a purse or backpack. All these features and easy mounting on both helmet and 
handlebar make the Roy.01 the choosy city cyclist’s choice.

EN
When city lights end, the adventure begins! The brainy Roy.02 monitors sur-
rounding light to smoothly adjust the intensity of its two Cree™ XP-G LEDs. With 
a blazing 600 lms, you’ll quickly notice all obstacles in time and under all lighting 
conditions. The quick mounted Roy.02 resists water, falls and theft. The lockout 
switch and memory function prove the light is as smart as it’s bright. 
With included handlebar and helmet mounts, both mountain bike riders and 
roadies respect Roy.02’s lightweight, durability, 21-hour runtime and price. 

HIGH 2 h 10 min 
LIGHT SENSING max 11 h
LOW 16 h
FLASHING 11 h 

 mm 74 × 41 × 29
59 g
100% 5 h

HIGH 2 h
LIGHT SENSING max 11 h
LOW 8 h
FLASHING 21 h 

 mm 80 × 53 × 31
112 g
100% 6 h

Shock Resistant

Shock Resistant

IP65
Standard

IP65
Standard

Last Setting Memory

Last Setting Memory

Smart Beam - auto adjusts the beam brightness bases on actual conditions
Detektor światła - dostosowuje strumień światła do panujących warunków

Smart Beam - auto adjusts the beam brightness bases on actual conditions
Detektor światła - dostosowuje strumień światła do panujących warunków
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USB
Rechargeable

USB
Rechargeable


