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AUTO PALAIDĒJS

GB50

                

Auto | Jūras | RV | Motorsports | Zāliens un dārzs

Svinskābe

Wet Gel MF EFB AGM

Litijs

IZLĀDĒJUŠOS AKUMULĀTORU PALAIŠANA.

7.0L12V 4.5L
Gāze Dīzelis

Dīzeļauto, apvidus auto, laivām, motocikliem, visurgājējiem, kravas automašīnām un citiem.
Ļoti drošs, īpaši kompakts, izturīgs un pārnēsājams litija jonu auto palaidējs. Tas izceļas ar dzirksteļaizdedzes tehnoloģiju un aizsardzību 
pret polaritāti. Tūlītējais auto palaidējs vairumā viena akumulatora lietojumiem, līdz pat 30 reizēm ar vienu uzlādi. Ideāli piemērots plašam 
transportlīdzekļu klāstam, tostarp mazām dīzeļautomašīnām, kravas automašīnām un dzinējiem, līdz 7,0 l gāzes un 4,5 l dīzeļdegvielas.

Aizsargā pret pretējo polaritāti, 
dzirkstelēm, pārslodzi, pārmērīgu 
strāvu, atvērtām ķēdēm un 
pārkaršanu.

Auto palaidējs vienai uzlādei

Pilna jauda transportlīdzekļa palaišanai 
līdz pat 30 reizes ar vienu uzlādi. 
Saderīgs ar dzinējiem, līdz 7,0 l gāzes 
un 4,5 l dīzeļdegvielas.

Ļoti spilgta divkārša gaismas 
diodes kabatas baterija 
redzamībai un ar 7 režīmiem, 
ieskaitot SOS un avārijas strobu.

Uzlādējiet praktiski jebkuru USB ierīci 
(viedtālruņus, planšetdatorus). 
Uzlādējiet ierīci no jebkura USB 
porta, tostarp 12V lādētāja.
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Nepārtraukti degoša sarkana gaisma. 
Ierīce ir pilnībā darbspējīga, bet tuvojas 
augšējai temperatūras robežai.

Nepārtraukti degoša zila gaisma. Ierīce 
ir pilnībā darbspējīga, bet tuvojas zemākai 
temperatūras robežai.

Karstuma gaismas diodes indikators. 
Izstrādāts tā, lai norādītu, kad iekšējais 
akumulators sasniedz augstu temperatūru.

Aukstuma gaismas diodes indikators. 
Izstrādāts, lai norādītu, kad iekšējā akumulatora 
temperatūra ir pārāk zema, lai to varētu 
izmantot.

Mirgojoša sarkana gaisma. Ierīce ir pārāk 
karsta, lai veiktu palaišanu, bet citas funkcijas 
joprojām ir pieejamas.

Mirgojoša zila gaisma. Ierīce ir pārāk 
auksta, lai veiktu palaišanu, bet citas 
funkcijas joprojām ir pieejamas.

Kļūdas gaismas diode. Iedegas sarkanā krāsā, ja tiek konstatēta pretējā polaritāte.

• GB50 UltraSafe litija palīgstarta ierīce
• HD precīzijas akumulatora skavas 
• 12V automašīnas lādētājs
• Micro USB kabelis
• Mikrošķiedras uzglabāšanas soma
• Lietotāja rokasgrāmata

Iekšējais akumulators:

Maksimālā, nominālā strāva:

35 vatstundu litija jonu akumulators

1500A

Darbības temperatūra: No -4°F līdz +122°F (no -20°C līdz +50°C)

Uzlādes temperatūra:

Uzglabāšanas temperatūra: No -4°F līdz +122°F (no -20°C līdz +50°C)

Mikro USB (ievade): 5V, 2,1A

USB (izeja): 5V, 2,1A

Aizsardzības korpuss: IP65 (ar slēgtiem portiem)

Dzesēšana: Dabiskā konvekcija

Izmēri (GxPxA): 7,7 x 3,4 x 1,9 collas

Vienības svars: 1,65 mārciņas

Ierīces svars ar skavām
 un piederumiem:

2,71 mārciņas

Tehniskās specifikācijas

(uzziņai, rezultāti
 var atšķirties)GB50 uzlādēšanaKas ietverts komplektācijā

USB lādētāja jauda

.5A

1A

2A

Uzlādes laiks

18st.

9st.

4,5st.

Gaismas diodes kabatas baterijas spilgtums: 200 lūmeni

Manuāla pārslēgšana. Tā ir īpaša iezīme, kas paredzēta retām situācijām, kad 
transportlīdzekļa akumulators ir mazāks par 2 voltiem. Vienkārši nospiediet un 3 
sekundes turiet nospiestu manuālās pārslēgšanas pogu, līdz sāk mirgot papildu 
gaismas diode, lai ieietu režīmā. Lai izietu no manuālās pārslēgšanas, vēlreiz 
nospiediet šo pogu (vai barošanas pogu). Šis režīms jāizmanto piesardzīgi, jo 
manuālā pārslēgšana atspējo drošības aizsardzību, kad tā ir iespējota.

Uzlādējiet 
ierīci, 
izmantojot 
jebkuru USB 
vai 12V 
pieslēgvi-
etu.

Uzlādējiet praktiski jebkuru USB 
ierīci, ieskaitot viedtālruņus un 
planšetdatorus.

2,1AUSB

Papildu
aizsardzība.
Paredzēta ierīces aizsardzībai.
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Apmeklējiet: no.co/patents. Tiek izskatīti vairāki vietējie un starptautiskie patenti.

Patentēta tehnoloģija

Mazumtirdzniecības 
iepakojums:
Izmēri: 3,9”x4,7”x9,1”
Svars: 3,33 mārciņas
UPC: 0-46221-18017-6

Iekšējā kartona kārba:
Izmēri: 4,1”x9,37”x5,27”
Svars: 3,5 mārciņas

Oriģinālā kartona kārba:
Izmēri: 10,25”x13,5”x11,375”
Svars: 22,07 mārciņas
Daudzums: 6
UCC: 10046221180173

Vienības uz paletes:
198 vienības

No 0°F līdz +104°F (no -18°C līdz +40°C)

8,6 collas
(218mm)

1,9 collas
(48,3mm)

3,4 collas
(86,4mm)

7,7 collas
(195,6mm)

1500A

2.1AUSB
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