
GB20

INDÍTÁSSEGÍTŐ

Autók, motorok, tehergépjárművek, hómobilok, vízi járművek, fűnyírók és kerti gépek.
Ultrabiztonságos, ultrakompakt, robusztus és hordozható lítium-ionos indításrásegítő. Szikramentes technológiát és fordított 
polaritás elleni védelmet kínál. Azonnal elindítja a legtöbb, egyakkumulátoros alkalmazást, és akár 20 alkalommal használható 
egyetlen töltéssel. Ideális a nagy teljesítményű motorokon való használatra, max. 4 liter hengerűrtartalmú benzinüzemű 
gépjárművek indításához.

12V 500A 4.0L
Lítium 4000cc

Benzin

Biztonságosan csatlakozhat bármilyen 
12 voltos autóakkumulátorhoz a 
szikramentes technológiát és fordított 
polaritás elleni védelmet biztosító 
hibamentes tervezésünknek hála.

Teljes erővel indítja be gépjárművét, 
és akár 20 alkalommal használható 
egyetlen töltéssel. Max. 4 liter 
hengerűrtartalmú benzinüzemű 
gépjárművekkel kompatibilis.

A belső akkumulátorral bármilyen 
készülék, így például okostelefon, 
táblagép vagy más USB-s készülék 
feltölthető, valamint újratölthető 
bármilyen USB-s portról.

SZIKRABIZTOS.

100 Lumen.

A hordozható GB20 indításrásegítő 
autóakkumulátor nagy teljesítményű 100 
lumenes, 7 módot kínáló LED-jelzőfénnyel 
van ellátva: alacsony, közepes, magas, 
villogó, pulzáló és sürgősségi SOS.

2XLEDTÖLTÉS ÉS FELTÖLTÉS.

INDÍTÁSRÁSEGÍTÉS.

20X USB

Autók | Hajók | Szabadidős járművek | Motorsport | Gyep és kert

Ólomsav

LEMERÜLT AKKUMULÁTOROK INDÍTÁSÁHOZ.



Az egység USB-
ről vagy 12 V-os 
portról tölthető 
fel.

Kézi vezérlésre váltás. Ez a különleges funkció ritka helyzetekre lett tervezve, 
amikor a jármű akkumulátora 2 volt alatt van. Az üzemmódba lépéshez nyomja 
meg és tartsa lenyomva a kézi vezérlésre váltás gombot 3 másodpercen 
keresztül, amíg az indítássegítő LED elkezd villogni. Nyomja meg ismét a 
gombot (vagy a bekapcsoló gombot) a Kézi vezérlésre váltásból való kilépésre. 
Ezt az üzemmódot óvatosan kell használni, mivel a Kézi vezérlésre váltás 
bekapcsolt állapotban kikapcsolja a védelmet.

Viszonteladói csomagolás:
Méretek: 3.62” x 4.57” x 8.27”
Tömeg: 2.69 lbs
UPC: 0-46221-15001-8

Belső karton:
Méretek: 4.01” x 8.78” x 5.12”
Tömeg: 2.87 lbs

Fő karton:
Méretek: 9.25” x 12.60” x 11.22”
Tömeg: 18.08 lbs
Mennyiség: 6
UCC: 10046221150015

Egység/raklap:
NA - 360 egység
EU - 270 egység

1.7in

7.7in
6.6in

3.2in

(43.4mm)

(196mm)

(167mm)

(80.3mm)

Szabadalmaztatott: visit no.co/patents

Gyakorlatilag bármilyen 
USB-eszköz, többek között 
okostelefonok és táblagépek 
töltésére.

2,1A

Motorsporthoz precíziós saruk 
beépített füles csatlakozókkal
A keskeny saruk könnyen elérik a motorsportokhoz 
használt akkumulátorok saruit, és opcionálisan 
levehető füllel vannak ellátva az akkumulátor 
csatlakoztatásához.

8X 4Xkönnyebb 
és kisebb

Tovább bírja az 
akkumulátor

Kompakt, hordozható, 
zsebméretű indítássegítő, amely a 
kesztyűtartóban tökéletesen elfér.

A GB20 négyszer hosszabb ideig 
megtartja a töltést, így meghosszabbítja 
az akkumulátor üzemidejét és csökkenti 
a töltési időt.

Vezető hagyományos ólomsavas indítássegítőkkel összehasonlítva

Műszaki specifikációk

A csomag tartalma

Belső akkumulátor:

USB-töltő besorolása Töltési idő

(útmutatásképpen 
az eredmények 
változóak)

0,5A 12 óra

1A 6 óra

2A 3 óra

24 W/h lítium-ion IP65 (zárt portokkal)Burkolat védelme:

Névleges csúcsáram: 500A Természetes konvekcióHűtés:

Üzemi hőmérséklet: -4 °F és +122 °F között (-20 °C és +50 °C között) 6.7 x 3.2 x 1.7 inMéretek (H x Szé x Ma):

Töltési hőmérséklet: 32 °F és +104 °F között (0 °C és +40 °C között) 1.65 lbsEgységtömeg:

Tárolási hőmérséklet: -4 °F és +122 °F között (-20 °C és +50 °C között) 2.1 lbsEgység tömege sarukkal és 
tartozékokkal:

Micro USB (bemenet): 5V, 2,1A

USB (kimenet): 5V, 2,1A LED-lámpa fényereje:

• GB20 UltraSafe lítium indítássegítő
• Precíziós akkumulátorkapcsok
• Micro USB-kábel
• Mikroszálas hordtáska
• Felhasználói útmutató és garanciainformáció

GB20 újratöltése

100 Lumen

Hibás LED. Pirosan világít, ha fordított polaritást észlelt. 

Nagyobb teljesítmény.
Jóval kisebb méret.

Szabadalmazott technológia


