
JUMPSTARTER

Benzin- og dieselbiler, lastbiler, både, kommercielle køretøjer, udstyr med mere.
Ultrasikker, ultrakompakt og robust bærbar litium-ion-jumpstarter. Den har gnistsikker teknologi og sikring mod polvending. 
Ideel til en bred vifte af køretøjer fra mindre op til større køretøjer med 9,0 l dieselmotorer og 7,0 l benzinmotorer. Udstyret med 
et indbygget avanceret voltmeter. Den har fjern-strømforsyning med 12-voltsstik (medleveret) til dækpumper, vekselrettere og 
opladere til telefoner.

Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Plæne og have

Blyakkumulator

GB150 12V 3000A
Litium

START DØDE BATTERIER

OPLAD OG GENOPLAD.
Tilslut sikkert til alle 12-volt 
bilbatteri med vores fejlsikre design 
med gnistsikker teknologi og 
beskyttelse mod polvending.

Kapacitet til at jumpstarte et køretøj 
op til 80 gange på én opladning. 
Kompatibel med motorer op til 9,0L 
gas og 7,0L diesel.

Dens interne batteri kan bruges 
til at genoplade enhver personlig 
mobilenhed såsom smartphones, 
tablets eller enhver anden USB-
enhed og kan genoplades via enhver 
strømførende USB-port.

GB150, den bærbare jumpstarter til 
bilbatterier, har en indbygget kraftigt 
lysende 500 lumen LED-lommelygte 
med 7 lystilstande: lav, medium, høj, 
blinkende, stroboskop og SOS-
nødlys.

80XGNISTSIKKER.

JUMPSTART. USB 500 lumen.

10XLED

9.0L 7.0L
Benzin Diesel



Detailemballage:
Dimensioner: 8,19” x 4,88” x 13,70”
Vægt: 8,00 lbs
UPC: 0-46221-15006-3

Inderkasse:
Dimensioner: 14,09” x 8,78” x 5,79”
Vægt: 8,46 lbs

Yderkasse:
Dimensioner: 14,76” x 9,25” x 12,50”
Vægt: 17,97 lbs
Antal: 2
UCC: 10046221150060

Enheder pr. palle:
NA - 100 enheder
EU - 72 enheder
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2X 1 år+

3X

Lettere og mindre

Hurtig 
opladning

Holder opladning 4x længere
Kompakt, bærbar jumpstarter i 
lommeformat, der nemt kan opbevares 
i et køretøj.

GB150 holder opladningen fire 
gange længere for at forlænge 
batteriholdbarheden og eliminere 
opladningstiden.

Gå fra nul til jumpstart på 15 minutter. 
Oplader fuldt på kun 2 timer.

Voltmeter
Indbygget voltmeter viser spændingen på 
køretøjets batteri til brug for udvidet diagnoser og 
problemløsning.

Sammenlignet med førende traditionelle blysyre-jumpstartere

Tekniske specifikationer

Hvad er der i kassen

Internt batteri:

Data for USB-oplader Opladningstid

(bemærk, at resultater 
kan variere)

0,5A 45t

1A 22t

2A 11t

89 watttime-litiumbatteri

IP65 (med porte lukkede)

5V, 2,1A

Beskyttelseshus:

Mikro-USB (Input) og USB (Output):

Højeste strømstyrke: 3000A

Naturlig konvektionKøling:Driftstemperatur: -4 °F to +122 °F (-20 °C to +50 °C)

12,4 x 7,3 x 2,7 inDimensioner (LxBxH):Opladningstemperatur: 32 °F til +104 °F (0 °C til +40 °C)

6 lbsEnhedsvægt:Opbevaringstemperatur: -4 °F til +122 °F (-20 °C til +50 °C)

7.5 lbsApparatvægt og tilbehør:12 V (Input): 12V (5A)

12 V (Output): 12V (15A) 500 lumenLED-lygtens lysstyrke:

• GB150 UltraSafe-litiumjumpstarter
• XGC 12 V-hanadapter 
• XGC 12 V-hunadapter
• 12 V-biloplader 
• Mikro-USB-kabel
• Opbevaringstaske i mikrofiber
• Vejledning og garanti

Opladning af GB150

5 A og 12 V (60 W)
2-3 timer

12 V hurtigopladning

Patenteret teknologi
Patenteret: se visit no.co/patentsMere strømforsyning.

En brøkdel af størrelsen.

LED for fejl. Lyser rødt, hvis polvending detekteres.

Manuel tilsidesættelse. Det er en speciel funktion, der er beregnet til 
sjældne situationer, hvor et køretøjs batteri er på under 2 volt. Hold blot 
knappen Manuel tilsidesættelse nedtrykket i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en 
begynder at blinke, for at aktivere den tilstand. Tryk på knappen igen (eller 
på Tænd-knappen) for at afslutte manuel tilsidesættelse. Denne tilstand 
skal bruges med forsigtighed, fordi manuel tilsidesættelse deaktiverer 
sikkerhedsbeskyttelse, når tilstanden er aktiveret.

Strømforsyning på længere afstande 
med en bred vifte af 12 V-enheder, 
herunder dækpumper, vekselrettere, 
lys, telefonopladere mm.

Bærbar 
strømforsyning12V

Oplad næsten enhver USB-enhed, 
erunder smartphones og tablets.

2,1A

Oplad apparatet 
fra enhver USB- 
eller 12 V-port.


