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GB20

Genius                        Jump Starter

400A 12V
Bly-Syre

Wet Gel MF EFB AGM

Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Græsplæne og have

Up To

Litium

4000cc
4,0L

Til motorer op til 4,0 l. Til 12 V-køretøjer med enkeltbatterisystemer.

Motorcykler, ATVer/UTVer, snemobiler, vandscootere, græsplæne og have + biler.

Sikker kickstart af et dødt batteri på få sekunder.
Supersikker, ultrakompakt, robust og bærbar litiumion-kickstarter. Med gnistsikker teknik og beskyttelse mod omvendt 
polaritet. Kickstarter øjeblikkeligt de fleste enheder med et enkelt batteri op til 20 gange på en enkelt opladning. Perfekt 
til powersport-enheder med sine kraftige præcisionsklemmer til batteripoler som er vanskelige at komme til. 

BOOSTSPORT

Beskytter mod omvendt 
polaritet, gnister, overopladning, 
overstrøm, åbne kredsløb og 
overophedning.

kickstarter per opladning

Fuld styrke til at kickstarte et 
køretøj op til 20 gange på en 
opladning. Kompatibel med 
motorer op til 6,0 l.

En superkraftig dual LED-lygte 
sørger for sigtbarhed, med 7 
modi, herunder SOS og 
strobelys til nødsituationer.

Oplader så godt som alle 
USB-enheder (smartphone, 
tablets). Genoplader enheden 
fra enhver USB-port eller 12 
V-oplader.
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7,7”
(196mm) 

6,6”
(167mm) 

3,2”
(80.3mm) 

1,7”
(43.4mm) • GB20 BoostSport Jump Starter

• 40” Mikro-USB-kabel
• X Connect kraftige præcisions-batteriklemmer
• Brugervejledning, informationshæfte og garanti

Salgsemballage:
Dimensioner: 4,6” x 4,2” x 8,2”
Vægt: 2,7 lbs
UPC: 0-46221-15001-8
Indvendig karton:
Dimensioner: 8,6” x 4,9” x 4,7”
Vægt: 3 lbs

Udv. karton:
Dimensioner: 15,6” x 9,1” x 10,3”
Vægt: 18,9 lbs
Antal: 6
UCC: 10046221150015
Enheder pr. palle: 360 enheder

Internt batteri:

Mærkespidsstrøm:

Litiumion

400A

4650 J

Arbejdstemperatur: -30 °C til +50 °C

Opladningstemperatur: 0 °C til +40 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C 
(Gennemsnitstemperatur)

Mikro-USB (Input): 5 V, 2,1A

USB (Output): 5 V, 2,1A

Kabinetbeskyttelse: IP65 (med lukkede porte)

Afkøling: Naturlig konvektion

Dimensioner (l x b x h): 6,7” x 3,2” x 1,7”

Vægt:

Tekniske specifikationer

(kun som eksempel, r
esultaterne kan variere))Genopladning af en GB20Pakkens indhold

USB-opladerens specifikationer

,5 A

1 A

2 A

Opladningstid

12 t

6 t

3 t

Mere styrke,
ved en brøkdel af størrelsen.

De smalle klemmer kan uden proble-
mer nå ind til powersport-batterier og 
har aftagelige øjer som en option for 
tilslutningen af batteriet.

Patent US 9,007,015 B1
Designed In the USA

2.1AUSB

Lumen (LED'er): 100L

8X Lettere
8X Mindre

Kraftige præcisionsklemmer 
med integrerede 
øjetilslutninger

Manuel omgåelse er en speciel funktion, som er skabt til sjældne situationer, 
når batteriet på et køretøj er under 2 V. For at starte denne modus skal du 

bare trykke og holde knappen for manuel omgåelse i 3 sekunder, indtil 
Boost-LED'en begynder at blinke. Tryk igen på knappen (eller power-knappen) for 
at forlade Manuel omgåelse. Denne modus bør anvendes medforsigtighed, da 
Manuel omgåelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelsen, når den er aktiveret.

+ Opretholder ladningen 4 gange længere

Joule   :3S

Oplader så godt som alle 
USB-enheder, herunder 
smartphones og tablets.

Genoplader
enheder fra enhver
USB- eller 12 V-port.

2,1 Pounds




