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SKOKOVÁ NABÍJEČKA

NABÍJÍ HLUBOCE VYBITÉ BATERIE.

Dieselová auta, SUV, lodě, motorky, čtyřkolky, nákladní auta & více.

Ultra bezpečná, ultra kompaktní, robustní, a přenosná lithium-ionová nabíječka pro okamžité nabití. S technologií kontroly jiskření,
ochranou před obrácením polarity. Okamžité spouštění většiny aplikací s jednoduchou baterií, až 30krát na jedno nabití. Ideální pro širokou
škálu vozidel včetně malých dieselových aut, nákladních aut a motorů až do 7,0L pro plyn a 4,5 l diesel.

30X

Skokové uvedení do chodu jedním nabitím

Ochrana před obrácením polarity,
jiskřením, přebíjením, přepětím,
napětím naprázdno a přehřátím.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

Plně výkonné pro skokové uvedení
vozidla do chodu až 30krát na jedno
nabití. Kompatibilní s motory až na 7,0L
pro benzín a 4,5 l pro diesel.

no.co

2,1A

USB

Nabíjení prakticky jakékoliv zařízení
USB (smartphony, tablety). Nabíjení
jednotky prostřednictvím jakéhokoliv
USB portu nebo 12 V nabíječky včetně.

4XLED
Ultra jasné duální LED flash pro
viditelnost a se 7 módy, včetně
SOS a nouzové synchronizace.

Pokročilé

Patentovaná technologie.

Ochrana.

Navštivte no.co/patents. Podáno vícero domestikovaných mezinárodních patentů.

Navrženo pro ochranu Vašeho zařízení.
LED indikátor vysoké teploty. Navržena k
tomu, aby indikovala, když interní baterie
dosahuje vysokých teplot.
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Plně červená. Jednotka je plně
provozuschopná, ale blíží se spodnímu
teplotnímu limitu.
Blikající červená. Jednotka je příliš horká
pro rychlé uvedení do chodu, ale ostatní
funkce jsou stále dostupné.

Nabití jednotky
prostřednictvím
jakéhokoliv USB
nebo 12V
portu.

Indikátor LED nízké teploty. Navržena k
tomu, aby indikovala, když je interní baterie
příliš studená pro provoz.
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Plně modrá. Jednotka je plně
provozuschopná, ale blíží se limitu spodní
teploty.
Blikající modrá. Jednotka je příliš studená
pro rychlé uvedení do chodu, ale ostatní
funkce jsou stále dostupné.

Chybová LED. Rozsvítí se červeně, pokud bude zjištěna opačná polarita.
Manuální přepínání. Je speciální vlastnost navržená pro řídké situace, když je
napětí baterie vozidla nižší než 2 volty. Jednoduše stiskněte a držte tlačítko
manuálního přepínání po dobu 3 s, než nabíjecí LED začne blikat, abyste se dostali
do režimu. Znovu stiskněte tlačítko (nebo tlačítko hlavního ovládání), abyste
manuální přepínání ukončili. Tento režim by se měl používat opatrně, jelikož
Manuální přepínání deaktivuje bezpečnostní ochranu, když je aktivní.

USB

2,1A

Nabije prakticky jakékoliv
zařízení USB, včetně
smartphonů a tabletů.

Technická specifikace
Vnitřní baterie:
Hodnocení vrcholového proudu:

Chlazení:

1500A

Provozní teplota:

-4°F až +122°F (-20°C až +50°C)

Nabíjecí teplota:

0°F až +104°F (-18°C až +40°C)

Teplota skladování:
Mikro USB (vstup):

5V, 2,1A

USB (výstup):

5V, 2,1A

Vnitřní karton:
Rozměry: 3,9” x 4,7” x 9,1”
Hmotnost: 3,5 libry
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0,5A

Jednotek na paletě:
198 jednotek

no.co

Přirozené proudění
7,7 x 3,4 x 1,9 palce
1,65 liber

Hmotnost jednotky
w/svorky & příslušenství:

2,71 liber
200Lumenů

(reference, výsledky se mohou lišit)

Hodnocení USB nabíječek

Hlavní kartón:
Rozměry: 10,25” x 13,5” x 11,375”
Hmotnost: 22,07 libry
Množství: 6
UCC: 10046221180173

IP65 (w/ zavřené porty)

Hmotnost jednotky:

Jasnost LED flash:

Nabíjení GB50

• Lithiový startovací zdroj GB50 UltraSafe
• Přesné akumulátorové svorky HD
• 12V automobilová nabíječka
• Kabel Micro USB
• Úložný vak z mikrovláken
• Uživatelský návod

Balení pro maloobchod:
Rozměry: 3,9” x 4,7” x 9,1”
Hmotnost: 3,33 libry
UPC: 0-46221-18017-6

Rozměry (DxŠxV):

-4°F až +122°F (-20°C až +50°C)

Co je ve skříňce

NOCO

Ochrana skříňky:

Lithium iontová baterie 35 W

Doba nabíjení

1,9 palce
(48,3 mm)

18 hodin

1A

9 hodin

2A

4,5 hodin

8,6 palce
(218 mm)

7,7 palce

(195,6 mm)

RoHS
5005016

CONFORMS TO

UL STD. 2743

IP65

3,4 palce
(86,4 mm)

