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АВАРИЕН СТАРТЕР

GB50

                

Автоматичен | Лодки | Каравани | Моторни спортове | Ливада и градина

Оловно-киселинна
 батерия

Wet Gel MF EFB AGM
Литиево-йонна батерия

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗТОЩЕНИ АКУМУЛАТОРИ.

7,0л12V 4,5л
Бензин Дизел

За дизелови автомобили, автомобили с повишена проходимост, лодки, мотоциклети, ATW, товарни автомобили и други.

Свръхбезопасен, свръхкомпактен, подходящ за тежки условия, преносим литиево-йонен авариен стартер. Използва безискрова 
технология и разполага със защита срещу обратна полярност. Стартира моментално повечето едноакумулаторни машини, до 30 
пъти с едно зареждане. Идеален е за широка гама от превозни средства, включително малки дизелови и товарни автомобили, и 
двигатели с работен обем до 7,0 л (бензинови) и до 4,5 л (дизелови).

Защитава от обръщане на полярността, 
искри, презареждане, свръхток, 
отворени вериги и прегряване.

Брой стартирания с едно зареждане

При пълна мощност може да стартира 
аварийно превозни средства до 30 пъти с 
едно зареждане. Съвместими двигатели 
– бензинови до 7,0 л и дизелови до 4,5 л.

Свръхярко фенерче с двоен 
светодиод за отлична видимост, със 
7 режима на светене, включително 
SOS сигнал и стробоскопска 
светлина за спешни случаи.

Зарежда практически всякакви 
устройства с USB порт (смартфони, 
таблети и др.) Може да се зарежда от 
всеки USB порт или с предоставеното 
12 V зарядно устройство.
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Постоянна червена светлина – 
устройството работи напълно изправно, но 
наближава горната температурна граница.

Постоянна синя светлина – 
устройството работи напълно изправно, но 
наближава долната температурна граница.

Светодиоден индикатор за прегряване. 
Предупреждава за силно повишаване 
температурата на вътрешната батерия.

Светодиоден индикатор за замръзване. 
Предупреждава за твърде голямо понижаване 
температурата на вътрешната батерия, за да 
може устройството да работи.

Премигваща червена светлина – 
устройството е твърде горещо за 
аварийно стартиране, но някои други 
функции все още могат да се използват.

Премигваща синя светлина – 
устройството е твърде студено за 
аварийно стартиране, но някои други 
функции все още могат да се използват.

Светодиод за грешка. Светва червено при обратна полярност.

• Свръхсигурно литиево стартиращо устройство GB50
• Усилени надеждни акумулаторни щипки
• Зарядно устройство 12 В за автомобил
• Кабел микро USB
• Чанта от микрофибър
• Ръководство на потребителя

Вътрешна батерия:

Номинален върхов ток:

35 Вт/ч литиево-йонна батерия

1500A

Работна температура: от -20°C до +50°C

Температура на зареждане:

Температура на съхранение: от -20°C до +50°C

Micro-USB (вход): 5V, 2,1A

USB (изход): 5V, 2,1A

Защита на корпуса: IP65 (при затворени портове)

Охлаждане: естествена конвекция

Размери (Д х Ш х В): 195,6 x 86,4 x 48,3 мм

Тегло: 0,748 кг

Тегло на уреда с клемите
 и принадлежностите:

1,229 кг

Технически характеристики

(примерни стойности, резултатите
 могат да варират)Зареждане на GB50Комплектът включва:

Номинални характеристики на
 USB зарядното устройство

0,5A

1A

2A

Време за зареждане

18 ч.

9 ч.

4,5 ч.

Яркост на светодиодното фенерче: 200 лумена

Ръчен контрол. Това е специална функционалност, предвидена за редките 
ситуации, в които напрежението на акумулатора на автомобила е под 2 V. За 
да влезете в този режим, просто натиснете бутона Manual Override и го 
задръжте 3 секунди, докато светодиодът Boost започне да мига. Натиснете 
бутона отново (или бутона за включване/изключване), за да излезете от 
режима за ръчен контрол. Този режим трябва да бъде използван внимателно, 
тъй като при активирането му се изключва защитата.

Устройствот
о може да 
се зарежда 
от всеки 
USB или 
12 V порт.

Зареждайте практически всяко 
устройство с USB, включително 
смартфони и таблети.

2,1AUSB

Разширена
защита.
Проектирана, за да защитава Вашето устройство.
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Посетете https://no.co/patents. Очаква се издаването на множество международни патенти.

Патентована технология

Търговска опаковка:
Размери: 99 x 119,4 x 231,1мм
Тегло: 1,51 кг
UPC: 0-46221-18017-6

Вътрешна опаковка:
Размери: 104,1 x 238 x 133,9мм
Тегло: 1,588 кг

Опаковка за търговия на едро:
Размери: 260,4 x 342,9 x 288,9 мм
Тегло: 10,01 кг
Количество: 6 бр.
UCC: 10046221180173

Артикули в палет:
198 бр.

от -18°C до +40°C

8,6
(218 мм)

1,9
(48,3 мм)

3,4
(86,4 мм)

7,7
(195,6 мм)




