
Zestaw 24 precyzyjnych wkrętaków Xiaomi stworzony we
współpracy z firmą Wiha, ułatwiający naprawę różnych
urządzeń takich jak aparaty fotograficzne, komputery,
smartfony czy tablety.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję

Magazynek przytrzymuje bity by te nie mogły się poluzować się
podczas otwierania. 
Nie demontuj tego śrubokręta.

24 rodzaje śrub w 1 pakiecie. Posiada również ergonomiczny uchwyt,
który ułatwia obsługę, zapewnia maksymalny moment obrotowy, a
jednocześnie zapewnia wygodny uchwyt podczas użytkowania. W
komplecie przedłużka, którą można łatwo włożyć i wyjąć. Jest to
śrubokręt,
który może rozwiązać różne potrzeby naprawcze, a jego
wielofunkcyjne głowice śrubowe zapewnią, że nie potrzebujesz całej
skrzynki narzędziowej.

Magnetyczne gniazdo głowicy śrubowej sprawia, że jest bezpieczny i
łatwy w użyciu.
Ulepszona praca dzięki gwintowi 45 stopniowemu, co pozwala na
płynniejszy obrót śruby.
Wyposażony w przedłużkę 110 mm do stosowania w wąskich
przestrzeniach.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Bezpieczeństwo
Ogólna instrukcja bezpieczeństwa dla urządzeń bezprzewodowych
Uwaga: Przeczytaj wszystkie instrukcje. Niestosowanie następujących instrukcji może 
prowadzić do powstania poważnych obrażeń. 

 
CHROŃ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1) Miejsce pracy
a) Utrzymuj porządek i odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy. Zaśmiecone i źle 
oświetlone miejsce sprzyjają powstawaniu wypadków.
b) Nie używaj narzędzi w otoczeniu wybuchowym, tj. w pobliżu cieczy łatwopalnych, 
gazów lub śmieci. Narzędzia niewłaściwie użytkowane mogą generować iskry, które 
mogą łatwo doprowadzić do zapłonu śmieci lub oparów.
c) Utrzymuj dzieci i inne osoby postronne w bezpiecznej odległości od miejsca, gdzie 
zamierzasz używać narzędzia. Rozproszenie operatora może spowodować utratę 
koncentracji i kontroli nad urządzeniem.

Xiaomi Wiha Mi Precision
Screwdriver Kit 24-in-1

Charakterystyka 
Typ akcesorium Zestaw wkrętaków
Dedykowany model Uniwersalny
Inne 
Aluminiowy schowek i uchwyt; Lista bitów: Phillips (PH000 /
PH00 / PH0 / PH1 / PH2), Hex (H1.5 / H2.0 ), Torx ( T2 / T3 /
T4 / TR5 / TR6 / TR8 / TR10 / TR15), Płaski (1.5 / 2.0 / 3.0 /
4.0), Spanner U2.6, Tri-wing 3, Gwiazdkowy (P2 / P5),
Trójkątny 2.3
Fizyczne
Głębokość [mm]  17
Waga [g] 300
Szerokość [mm] 67
Wysokość [mm] 168
Ogólne
Producent Xiaomi
Kolor Czarny

https://mediamarkt.pl/producenci.xiaomi

