
NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

Пускавая прылада

GB50

                

Аўто | Марскія | Аўтадома | Мотаспорт | Газон і сад

Свінцова-кіслотны

Wet Gel MF EFB AGM

Літый

ПОДЗАРЯЖАЕТ РАЗРАДЖАНЫЯ АКУМУЛЯТАРЫ

7,0л12В 4,5л
Бензін Дызель

Дызельныя аўтамабілі, пазадарожнікі, лодкі, матацыклы, квадрацыклы, грузавікі і іншае.
Вельмі бяспечная, звыш кампактная, трывалая і партатыўная літый-іённая пускавая прылада. Іскрабяспечная тэхналогія з запатэнтаванымі 
функцыямі і абаронай ад зваротнай палярнасці. Імгненна запускае рухавікі з адным акумулятарам, да 30 запускаў на адным зарадзе. Ідэальна 
падыходзіць для шырокага спектру транспартных сродкаў, уключаючы невялікія дызельныя легкавыя аўтамабілі, грузавікі, бензінавыя рухавікі 
аб'ёмам да 7 л і дызельныя рухавікі аб'ёмам да 4,5 л.

Абараняе ад зваротнай палярнасці, 
іскраў, празмернай зарадкі, перагрузкі 
па току, растуленых ланцугоў і 
перагрэву.

Запускаў на адной зарадцы

Поўная магутнасць, каб запускаць рухавік 
транспартнага сродку да 30 разоў на 
адной зарадцы. Сумяшчальна з 
бензінавымі рухавікамі аб'ёмам да 7 л і 
дызельнымі рухавікамі аб'ёмам да 4,5 л.

Вельмі яркі двайны святлодыёдны 
ліхтарык з 7 рэжымамі працы, 
уключаючы SOS і пробліскавы 
маячок для надзвычайных сітуацый.

Зарадка практычна любой прылады 
праз USB (смартфоны, планшэты). 
Зараджай прыладу ад любога порта 
USB, зарадная прылада на 12 В 
ўваходзіць у камплект пастаўкі.
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CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Чырвоны. які гарыць пастаянна Прылада 
працуе нармальна, але яе эмпература 
набліжаецца да верхняй мяжы.

Сіні, які гарыць пастаянна. Прылада 
працуе нармальна, але яе тэмпература 
набліжаецца да ніжняй мяжы.

Святлодыёдны індыкатар нагрэву. 
Загараецца, калі тэмпература ўнутранай 
батарэі набліжаецца да максімальных 
значэнняў.

Святлодыёдны індыкатар астуджэння. 
Паказвае, што тэмпература ўнутранай 
батарэі занадта нізкая для яе выкарыстання.

Перарывісты чырвоны. Прылада занадта 
гарачая і не можа выканаць запуск, але іншыя 
функцыі па-ранейшаму даступныя.

Перарывісты сіні. Прылада занадта 
халодная і не можа выканаць запуск, але 
іншыя функцыі па-ранейшаму даступныя.

Святлодыёдны індыкатар памылкі. Свеціцца чырвоным, калі выяўлена 
зваротная палярнасць. 

• Пускавая прылада з літыевым акумулятарам GB50 UltraSafe
• Клеммная заціскі для акумулятараў HD Precision
• Зарадная прылада на 12 В для аўтамабіля
• Кабель мікра-USB
• Чахол з мікрафібры для захоўвання
• Кіраўніцтва карыстальніка

Унутраная батарэя:

Пікавы намінал току:

35 ват-гадзіна літый-іённы

1500A

Працоўная тэмпература: ад -4 °F да 122 °F (ад -20 °C да +50 °C)

Тэмпература зарадкі:

Тэмпература захоўвання: ад -4 °F да 122 °F (ад -20 °C да +50 °C)

Мікра-USB (уваход): 5В, 2,1А

USB (выхад): 5В, 2,1А

Абарона корпуса: IP65 (з зачыненымі партамі)

Астуджэнне: натуральная канвекцыя

Памеры (ДХШХВ): 7,7 x 3,4 x 1,9 цаляў (19,6x8,6x4,8 см)

Удзельная bага: 1,65 фунта (5,9 кг)

Вага прылады з 
заціскамі і аксэсуарамі:

2,71 фунта (5,9 кг)

Тэхнічныя спецыфікацыі

(для даведкі, вынікі 
могуць адрознівацца)Зарадка GB50Камплектацыя

Клас зараднай прылады USB

0,5А

1А

2A

Час зарадкі

18 г

9 г

4,5 г

Яркасць святлодыёда ліхтарыка: 200 люмен

Ручное кіраванне. Гэта адмысловая функцыя, прызначаная для рэдкіх сітуацый, 
калі зарад акумулятара аўтамабіля менш за 2 вольта. Для ўваходу ў гэты рэжым 
проста націсніце і ўтрымлівайце кнопку ручнога кіравання на працягу 3 секунд, 
пакуль не пачне міргаць святлодыёд «Узмацненне». Зноў націсніце кнопку (або на 
кнопку сілкавання) для выхаду з рэжыму «Ручное кіраванне». Гэты рэжым варта 
выкарыстоўваць асцярожна, паколькі рэжым ён адключае абарону.

Зараджайце 
прыладу ад 
любога 
порта USB 
або порта 
на 12 В.

Зараджайце практычна любую 
прыладу USB, у тым ліку 
смартфоны і планшэты.

2,1AUSB

Прасунутая
абарона.
Прызначана для абароны вашай прылады.
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Наведайце no.co/patents. Пададзена заяўка на некалькі ўнутраных і міжнародных патэнтаў.

Запатэнтаваная тэхналогія

Рознічная ўпакоўка:
Памер: 3,9x4,7x9,1 цалі
(9,9x11,9x23,11 см)
Вага: 3,33 фунта (1,51 кг)
UPC: 0-46221-18017-6

Унутраная скрынка:
Памер: 4,1x9,37x5,27 цалі 
(10,4x23,8x13,4 см)

Вага: 3,5 фунта (1,59 кг)

Кардонны кораб:
Памер: 10,25x13,5x11,375 цалі
(26x34,3x28,9 см)
Вага: 22,07 фунта (10,3 кг)
Колькасць: 6
UCC: 10046221180173

Штук на паддоне:
198 штук

ад 0°F да +104°F (ад -18°C да +40°C)

8,6 цалі
(218 мм)

1,9 цалі
(48,3 мм)

3,4 цалі
(86,4 мм)

7,7 цалі
(195,6 мм)




