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בוסטר התנעה

GB50

                

מכוניות |  כלי שיט  |  קראוונים  |  אופנועי ספורט |  כלי עבודה בגינה

עופרת חומצה

Wet Gel MF EFB AGM

ליתיום

התנעת מצברים ריקים.

12V

מכוניות דיזל, רכבי שטח, סירות, אופנועים, טרקטורונים, משאיות ועוד.
 בטיחות וקומפקטיות גבוהה, בוסטר התנעה ליתיום-יון עמיד ונייד. תכונות הבוסטר כוללות טכנולוגיה להגנה מניצוצות

 וקוטביות הפוכה. התנעה מיידית של רוב הכלים שמופעלים עם מצבר בודד, עד 30 התנעות לטעינה אחת. אידאלי למגוון
כלי רכב, כולל מכוניות דיזל, משאיות ומנועים בנפח עד 7.0L גז ו-4.5L דיזל.

 הגנה מקוטביות הפוכה, ניצוצות,
 טעינת יתר, מתח יתר, מעגל פתוח

והתחממות יתר.

התנעות מהירות לטעינה

 עד 30 התנעות כלי רכב בטעינה
 אחת מלאה. תואם למנועים בנפח

עד 7.0L גז ו-4.5L דיזל.

 פנס LED כפול עם עוצמת בהירות
 גבוהה לתאורה ונראות - 7 מצבים,

כולל SOS והבזק חירום.

הבוסטר טוען כמעט את כל התקני 
ה-USB (סמארטפונים, טאבלטים). 

ניתן לטעון את הבוסטר מכל יציאת 
BSU או בעזרת מטען 12V (כלול).

4XLED30X USB
2.1A
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CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

 אדום קבוע. היחידה פועלת, אך מתקרבת
לגבול הטמפרטורה העליון.

 כחול קבוע. היחידה פועלת, אך מתקרבת
לגבול הטמפרטורה התחתון.

 חיווי חום LED. חיווי במקרים בהם הסוללה
הפנימית מתקרבת לטמפרטורות גבוהות.

 חיווי LED קר. חיווי במקרים בהם לא ניתן להפעיל
את הבוסטר בגלל שהסוללה הפנימית קרה מדי.

 אדום מהבהב. היחידה חמה מדי לביצוע
 התנעה מהירה, אך עדיין ניתן לבצע פעולות

אחרות.

 כחול מהבהב. היחידה קרה מדי לביצוע
 התנעה מהירה, אך עדיין ניתן לבצע פעולות

אחרות.

LED תקלה. מאיר באדום במקרה וזוהתה קוטביות הפוכה.

סוללה פנימית:

זרם שיא נקוב:

ליתיום-יון 35 וואט-שעה.

4°F- עד 122°F+ (20°C- עד 50°C+)טמפרטורת פעולה:

טמפרטורת טעינה:

4°F- עד 122°F+ (20°C- עד 50°C+)טמפרטורת אחסון:

5V, 2.1Aמיקרו-USB (כניסה):

USB5V, 2.1A (יציאה):

IP65 (יציאות סגורות)הגנת מעטפת:

הסעת חום טבעיתצינון:

x "4.3 x "7.7 9.1"מידות (אורך x רוחב x גובה):

1.65 פאונדמשקל יחידה:

משקל היחידה עם
 מלחציים ואביזרים:

2.71 פאונד

מפרטים טכניים

(להתרשמות בלבד,
התוצאות עשויות להשתנות) GB50 מה באריזהטעינת

USB מפרט מטען

0.5A

1A

2A

בוסטר התנעה ליתיום GB50 בטיחותי במיוחד.זמן טעינה
.HD precision קליפים למצבר מוסג

.12V מטען לרכב
.USB כבל מיקרו

תיק אחסון מיקרופייבר.
מדריך למשתמש.

18 שעות

9 שעות

4.5 שעות

:LED 200 לומןבהירות פנס

.2V-מעקף ידני. תכונה מיוחדת שמתוכננת למצבים נדירים בהם מצבר הרכב נמוך מ 
 למעבר למצב מעקף ידני, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור המעקף הידני במשך 3 שניות

 עד להבהוב LED "התנעה מהירה". ליציאה ממצב מעקף ידני, יש ללחוץ שוב על כפתור
 המעקף (או כפתור ההפעלה). יש להשתמש במצב זה בזהירות, מאחר ומעבר למצב

מעקף ידני מבטל הגנות בטיחות.

 ניתן לטעון את
 היחידה מכל
USB יציאת 

.12V או

 ניתן לטעון כמעט כל התקן
 USB, כולל סמארטפונים

וטאבלטים.

2.1A

הגנה
מתקדמת.

מתוכנן להגנה על ההתקן שלך.
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בקרו ב-no.co/patents. ממתין לאישור פטנט מקומי ובינלאומי.

טכנולוגיה מוגנת בפטנט

אריזה קמעונאית:
מידות: 9.1x4.7x3.9 אינץ'

משקל: 3.33 פאונד
0-46221-18017-6 :UPC

קרטון פנימי:
מידות: 5.27x9.37x4.1 אינץ'

משקל: 3.5 פאונד

קרטון מאסטר:
מידות: 11.375x13.5x10.25 אינץ'

משקל: 22.07 פאונד
כמות: 6

10046221180173 :UCC

יחידות למשטח:
198 יח'

(+40°C 18°- עדC) +104°F 0° עדF

"8.6
(218 מ"מ)

"1.9
(48.3 מ"מ)

"3.4
(86.4 מ"מ)

"7.7
(195.6 מ"מ)

1500A

USB
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