
GB70

<<Language>>

Benzinová  a dieselová vozidla, nákladní vozidla, lodě a jiné.
Ultrabezpečné, ultrakompaktní, odolné a přenosné lithium iontové startovcí zařízení pro nouzový start. S technologií ochrany 
proti zkratu a přepólování. Ideální pro širokou řadu zařízení malých vozidel až po velká vozidla s benzinovým motorem 8,0 l a 
dieselem 6,0 l. Poskytuje dálkové nabíjení pomocí 12 V zásuvky (včetně) pro hustilky pneumatik, invertery a nabíječky telefonu. 

12V 2000A
Lithium

8.0L 6.0L

Plné nabíjení pro okamžité nastartování 
vozidla až 40krát na jedno nabíjení. 
Kompatibilní s motory do 8,0 litru a 6,0 
litry nafty.

Přenosné startovací zařízení GB70 pro 
nouzové startování vybaveno blikajícím 
LED světlem s vysokou svítivostí 400 
lumenů se 7 režimy: pomalý, střední, 
rychlý, blikající, s výbojkou, a SOS režim.

40X USB 400 Lumenů.

8XLED

Benzín Diesel

SKOKOVÁ NABÍJEČKA

Auto | Lodě | Obytné vozy | Motosport | Trávník & zahrada

NABÍJÍ HLUBOCE VYBITÉ BATERIE.

Olověný akumulátor

NABITÍ A VYBITÍ.

OKAMŽITÝ START

Naše konstrukce navržená pro 
bezchybné fungování s technologií 
ochrany proti zkratu a přepolóvání 
umožňuje bezpečné připojení k jakékoliv 
12voltové autobaterii.

Vnitřní baterie nabíječky se může 
používat k nabíjení jakéhokoliv osobního 
mobilního zařízení např. smartphonu, 
tabletu, nebo jiného USB zařízení, a lze ji 
dobíjet pomocí jakéhokoliv USB portu.

OCHRANA PROTI ZKRATU



4X

3X

1 rok+
lehčí a menší

Rychlé 
nabití

Drží nabíjení 4x déle
Kompaktní,přenosný, kapesní 
startovací zdroj, který se 
pohodlně vejde do vozidla.

Jednotka GB70 udrží náboj čtyřikrát 
déle, takže prodlužuje životnost 
baterie a zkracuje dobu nabíjení.

Z nuly na kapacitu umožňující 
startování za 15 minut. Plné nabití 
za pouhé 2 hodiny.

Ve srovnání s předními tradičními olověnými startovacími zdroji

2.8in
(70mm)

6.0in
(152mm)

3.9in
(99mm)

8.8in
(222mm) 8.3in

(211mm)

2.5in
(64mm)

Externí zdroj pro celou řadu 12V 
zařízení, například elektrické 
hustilky, střídače, nabíječky 
telefonů a další.

Přenosný 
zdroj12V

Technická specifikace

Co je ve skříňce

Vnitřní baterie:

Hodnocení USB nabíječek Doba nabíjení

(reference, výsledky 
se mohou lišit)

0,5A 28 hodin

1A 14 hodin

2A 7 hodin

Lithium iontová baterie 56 W

IP65 (w/ zavřené porty)

5V, 2,1A

Ochrana skříňky:

Mikro USB (vstup) & USB (výstup):

Hodnocení vrcholového proudu: 2000A

Přirozené prouděníChlazení:Provozní teplota: -4°F až +122°F (-20°C až +50°C)

8.6 x 6 x 2.5 inRozměry (DxŠxV):Nabíjecí teplota: 32°F až +104°F (0°C až +40°C)

4 lbsHmotnost jednotky:Teplota skladování: -4°F až +122°F (-20°C až +50°C)

5 lbsHmotnost jednotky & příslušenství:12 V (vstup): 12V (3A)

12 V (výstup): 12V (15A) 400 LumenůJasnost LED flash:

• Lithiový startovací zdroj GB70 UltraSafe
• Samčí adaptér XGC 12 V
• Samičí adaptér XGC 12 V
• 12V automobilová nabíječka
• Kabel Micro USB
• Úložný vak z mikrovláken
• Uživatelský průvodce a informace o záruce

Nabíjení GB70

3 A, 12 V (36 W)
2–3 hodiny

Rychlonabíjení 12 V

Balení pro maloobchod:
Rozměry: 7.28” x 4.84” x 9.80”
Hmotnost: 5.09 lbs
UPC: 0-46221-15005-6

Vnitřní karton:
Rozměry: 10.27” x 7.72” x 5.39”
Hmotnost: 5.44 lbs

Hlavní kartón:
Rozměry: 15.98” x 10.83” x 11.50”
Hmotnost: 22.60 lbs
Množství: 4
UCC: 10046221150053

Jednotek na paletě:
NA - 180 jednotek
EU - 120 jednotek

Patentováno: visit.no.co/patents

Chybová LED. Rozsvítí se červeně, pokud bude zjištěna opačná polarita. 

Manuální přepsání. 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.

Nabije prakticky jakékoliv zařízení USB, 
včetně smartphonů a tabletů.

2,1A

Nabití jednotky 
prostřednictvím 
jakéhokoliv 
USB nebo 12V 
portu.

Větší výkon.
Malé provedení.

Patentovaná technologie


