
GENIUS1

Bemutatjuk a GENIUS1 akkumulátortöltőt - Hasonló 
a G750-hez, csak jobb! 35%-kal kisebb és mégis 
több mint 35%-kal több energiát biztosít. Sőt, mi 
több, egyszerűbb és könnyebb használni. Dugja be, 
csatlakoztassa az akkumulátorhoz, válassza ki a 
töltés módját és kezdje el az akkumulátor töltését. 
Egy teljesen automatikus, aggodalmak nélküli 
akkumulátortöltő, amelyet egész évben használhat. 
6 és 12 voltos savas ólomakkumulátorral rendelkező 
gépjárművekhez, tengerészeti járművekhez és 
mélyciklusú akkumulátorokhoz, többek között elárasztott, 
zselés, AGM, karbantartásmentes és lítium-ionos 
akkumulátorokhoz.

6V & 12V 1A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

MINDENT 
FELTÖLT.
Vigyen véghez több mindent a Genius segítségével. 
Többféle feszültség, összetétel és típus.

Autó  |  Hajózás  |  Lakóautó  |  Sportmotor  |  Gyep és kert

Savas ólom

Li-Ion

Lítium

Minden évszakban és időjárási körülmény 
között tölt az egészséges akkumulátor 
érdekében. Nyugodtan bedugva 
hagyhatja a hét minden napján, éjjel-
nappal. A töltő automatikusan visszatér 
az utoljára kiválasztott módra.

Az integrált hőszenzor érzékeli a 
környezeti hőmérsékletet és módosítja a 
töltést a túltöltés elkerülése érdekében 
forró, valamint az alultöltés elkerülése 
érdekében hideg hőmérsékleti 
körülmények között.

Töltse fel az akár egy voltos töltettel 
bíró lemerült akkumulátorokat is vagy 
használja a teljesen új Kényszerített 
töltés üzemmódot, amellyel irányíthatja 
és manuálisan indíthatja el a teljesen 
lemerült akkumulátorokat.

HŐKIEGYENLÍTÉS. AGGODALMAKTÓL MENTES 
TÖLTÉS.

KELTSE ÉLETRE 
AKKUMULÁTORAIT.

24/7
Beépített deszulfitáló mód a legtöbb 
korrodálódott akkumulátor számára. Az 
intelligens diagnosztikai indikátorokkal 
ellátott automatikus észlelés funkció 
elindítja a kilenc lépésből álló 
töltésprofillal rendelkező Javítás módot.

TÖLTSE FEL A 
TELJESEN LEMERÜLT 
AKKUMULÁTOROKAT.
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21" (55cm)

107" (217cm)

Kiskereskedelmi csomagolás:
Kiterjedés: 3,43”x 4,02”x 6,73”
Tömeg: 0,95font
UPC: 0-46221-19002-1

Belső karton:
Kiterjedés: 6,97”x 3,70”x 4,25”
Tömeg: 1,08font

Fő karton:
Kiterjedés: 14,65” x 11,81” x 4,96"
Tömeg: 7,22font
Mennyiség: 6
UCC: 10046221190028

Raklaponkénti darab:
NA - 480 Darab
Nemzetközi - 378 Darab

A DOBOZ TARTALMA.

Hálózati váltóáramú feszültség:

Akkumulátorméret
6V

(csak referencia, a tényleges 
eredmény változhat)

18Ah

12Ah

8Ah

13,5 13,5

9 9

6

Körülbelüli töltésidő órában

6

24Ah 18 18

30Ah 22,5 22,5

120-240 VAC, 50-60Hz

<0,5mAVisszatöltés:

Tárolási hőmérséklet: -22° és 140°F (-30° és +60°C között)

3,5 x 2,3 x 1,3 hüvelykKiterjedés (h x sz x m):

0,77 font

Természetes konvekció

Max. 30Ah, minden akkumulátorméret

IP60

Tömeg:

Hűtés:

Akkumulátorkapacitás:

Védőburkolat:

Kimeneti teljesítmény:

Töltési feszültség:

Összetétel:

Működési hőmérséklet:

Max. 15 watt

Különböző

Savas ólom és lítium

-4° és 104°F (-20° és +40°C között)

Töltőáram: 1A (12V), 1A (6V)

• GENIUS1 akkumulátortöltő 
cserélhető csatlakozóval
• Kapcsok integrált szemekkel
• Felhasználói útmutató és 
garanciainformáció

Töltési idők

12V

2,3in
(58mm)

3,5in
(89mm)

4,5in 
(114mm)

1,3in
(33mm)

0,8in
(20mm)

Műszaki specifikációk

1V (12V), 1V (6V)Kisfeszültség-észlelés:

Egyik semAC-kábel hosszúsága:

DC-kábel hosszúsága: 107 hüvelyk

Szabadalmaztatott technológia
Szabadalmaztatott: visit no.co/patents

Integrált szem 
Közvetlenül csatlakozik 

a kapocshoz vagy az 
akkumulátorterminálhoz.

3.2cm

M6 
6 mm-es 
átmérő

Felhasználói 
útmutató

Töltő + cserélhető csatlakozó

Akkumulátorkapcsok + integrált szemek

A DOBOZ TARTALMA.
Maximális sokoldalúság.
A Genius kapcsai tűhegyes profilokkal kerültek 
beépítésre a kisebb alkalmazások számára, a levehető 
integrált szemek pedig tartósan rögzítik a kiegészítőt az 
akkumulátorhoz. 


