
GB40

STARTHULP

START LEGE ACCU'S.
Auto's, boten, motorfietsen, terreinwagens, vrachtwagens en meer.
Zeer veilige, zeer compacte, robuuste, draagbare jumpstarter voor lithium-ionaccu's. Uitgerust met vonkbestendige technologie 
en beveiliging tegen polariteitsverwisseling. Start onmiddellijk de meeste toepassingen met één accu, tot wel 20 keer met 
eenzelfde lading. Ideaal voor motoren tot 6,0L gas en 3,0L diesel.

Auto | Water | RV | Sportvoertuigen | Gazon en tuin

Loodzuur

12V 1000A
Lithium

6,0L 3,0L

LADEN EN HERLADEN.

STARTEN. 100 Lumen.

Sluit hem veilig aan op alle autoaccu's 
van 12 volt met ons foutbestendig 
ontwerp met vonkbestendige 
technologie en beveiliging tegen 
polariteitsverwisseling.

Kan tot 20 keer een voertuig starten 
met eenzelfde lading. Compatibel met 
motoren tot 6,0L gas en 3,0L diesel.

De inwendige accu kan worden gebruikt 
om persoonlijke mobiele apparaten, zoals 
smartphones, tabletten of andere USB-
apparaten, te herladen en kan worden 
herladen via een actieve USB-poort.

De draagbare jumpstarter voor 
autoaccu's GB40 is compatibel met een 
krachtige LED-zaklamp van 100 lumen 
met 7 lichtstanden: laag, medium, hoog, 
knipperen, flitsen en noodsein.

20X 2XLEDVONKBESTENDIG.
USB

Benzine Diesel



Retailverpakkingen
Afmetingen: 3,62” x 4,57” x 8,27”
Gewicht: 2,75 lbs
UPC: 0-46221-15002-5

Binnenverpakking:
Afmetingen: 4,01” x 8,78” x 5,12”
Gewicht: 2,89 lbs

Buitenverpakking:
Afmetingen: 9,25” x 12,60” x 11,22”
Gewicht: 18,30 lbs
Hoeveelheid: 6
UCC: 10046221150022

Eenheden per pallet:
NA - 360 eenheden
EU - 270 eenheden

1,7in

7,7in
6,6in

3,2in

(43,4mm)

(196mm)

(167mm)

(80,3mm)

8X Meer dan 1 jaar

Lichter en 
kleiner

Houdt lading 
4x langer vast

Compacte, draagbare startbooster 
in zakformaat die perfect in het 
handschoenenkastje past.

De GB20 behoudt zijn lading vier keer 
langer voor langere batterijduur en 
verminderde oplaadtijd.

Vergeleken met toonaangevende traditionele startboosters voor loodaccu's

Technische specificaties

Inhoud van de doos

Interne accu:

USB-lader classificatie Oplaadtijd

(ter referentie, 
resultaten kunnen 
verschillen)

0,5A 12 uur

1A 6 uur

2A 3 uur

24 Wattuur lithium-ion IP65 (met gesloten poorten)Beschermende behuizing:

Maximale stroomsterkte: 1000A Natuurlijke convectieKoeling:

Bedrijfstemperatuur: -4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C) 6,7 x 3,2 x 1,7 inAfmetingen (LxBxH):

Oplaadtemperatuur: 32°F tot +104°F (0°C tot +40°C) 1,65 lbsEenheid gewicht:

Opslagtemperatuur: -4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C) 2,4 lbsEenheid gewicht met klemmen en 
accessoires:

Micro-USB (input): 5V, 2,1A

USB (output): 5V, 2,1A 100 LumenHelderheid van LED-zaklamp:

• GB40 ultraveilige lithium startbooster
• Accuklemmen voor zware belasting
• 12 V Acculader
• Micro-USB-kabel
• Opberghoes van microvezel
• Gebruikshandleiding en garantie-informatie

Een GB40 opnieuw opladen

Gepatenteerd: ga naar no.co/patents

Handmatige override. Is een speciale functie ontworpen voor zeldzame 
gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd de knop 
voor handmatige override gewoon 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost 
LED begint te knipperen, om de modus te openen. Druk opnieuw op de 
knop (of op de powerknop) om Handmatige override af te sluiten. Deze 
modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat handmatige override de 
veiligheidsbescherming uitschakelt als deze is ingeschakeld.

Laad de eenheid 
vanaf elke USB- 
of 12V-poort 
op.

Laad praktisch elk USB-
apparaat op, waaronder 
smartphones en tablets.

2,1A

Fout-LED. Licht rood op bij foutieve polariteit.

Meer vermogen.
Een fractie van de afmetingen.

Gepatenteerde technologie


