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PARTIDA RÁPIDA

GB50

                

Auto | Marítimo | VR | Esportes motorizados | Gramado e jardim

Chumbo
ácido

Wet Gel MF EFB AGM

Lítio

INICIE AS BATERIAS ARRIADAS.

7,0L12V 4,5L
Gasolina Diesel

Carros Diesel, SUVs, Barcos, Motos, ATVs (todos os terrenos, fora de estrada, Caminhões e muito mais.
Acionador de partida de íon de lítio ultra-seguro, ultracompacto, robusto e portátil. Possui tecnologia à prova de faíscas e proteção contra 
inversão de polaridade. Dá partida instantânea na maioria das aplicações de bateria única, até 30 vezes com uma única carga. Ideal para 
uma ampla gama de veículos, incluindo carros pequenos a diesel, caminhões e motores de até 7,0Litros a gasolina e 4,5 litros a diesel.

Protege contra inversão de polaridade, 
faíscas, sobrecarga, pico de corrente, 
circuitos abertos e superaquecimento.

Partidas por recarga

Potência total para dar partida em um 
veículo até 30 vezes com uma recarga. 
Compatível com motores de até 7,0Litros 
a gasolina e 4,5 litros a diesel.

Lanterna LED dupla ultra brilhante 
para visibilidade e com 7 modos, 
incluindo SOS e estroboscópio de 
emergência.

Recarregue praticamente qualquer 
dispositivo USB (smartphones, tablets). 
Recarregue a unidade a partir de 
qualquer porta USB ou carregador de 
12V incluído.

4XLED30X USB
2,1A
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RoHS

CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Vermelho cheio. A unidade está totalmente 
operacional, mas se aproxima do limite 
superior de temperatura.

Azul cheio. A unidade está totalmente 
operacional, mas se aproximando do limite 
inferior de temperatura.

LED indicador de quente. Projetado para 
indicar quando a bateria interna atinge altas 
temperaturas.

LED indicador de frio. Projetado para indicar 
quando a temperatura da bateria interna está 
muito fria para operar.

Vermelho intermitente. A unidade está 
muito quente para dar partida, mas outras 
funções ainda estão disponíveis.

Azul piscando. A unidade está muito fria 
para dar partida, mas outras funções ainda 
estão disponíveis.

LED de erro. Acende uma luz vermelha se a polaridade reversa for detectada.

• Auxiliar de Partida de Lítio GB50 UltraSafe
• Garras para Bateria com Precisão HD
• Carregador Veicular de 12V
• Cabo Micro USB
• Estojo Armazenador de Microfibra
• Manual do Usuário

Bateria Interna:

Classificação de corrente máxima:

Íon-Lítio de 35 Watts-Hora

1500A

Temperatura operacional: -4° F a + 122° F (-20° C a + 50° C)

Temperatura de carregamento:

Temperatura de armazenamento: -4° F a + 122° F (-20° C a + 50° C)

Micro USB (entrada): 5V, 2,1A

USB (saída): 5V, 2,1A

Proteção da carcaça: IP65 (com portas fechadas)

Refrigeração: Convecção natural

Dimensões (CxLxA): 20 x 9 x 5 cm

Peso unitário: 740 g

Peso da unidade com 
jacarés e acessórios:

1,2 kg

Especificações técnicas

(para referência, os 
resultados podem variar)Recarregando um GB50O que está na caixa

Classificação do carregador USB

0,5A

1A

2A

Tempo de carga

18hr

9 horas

4,5 h

Lumens (LEDs): 200Lm

Controle manual. É um recurso especial projetado para situações raras quando a 
bateria de um veículo está abaixo de 2 volts. Para entrar nesse modo, simplesmente 
pressione e segure o botão de controle manual por 3 segundos, até que o LED Boost 
comece a piscar. Pressione o botão novamente (ou o botão liga / desliga) para sair do 
modo Manual Override. Esse modo deve ser usado com cautela, pois o modo 
Manual Override desativa a proteção de segurança enquanto ativada.

Unidade de 
Recarga de 
qualquer porta 
USB ou de 12V.

Recarregue praticamente 
qualquer dispositivo USB, 
incluindo smartphones e tablets.

2,1AUSB

Avançado
Proteção.
Projetado para proteger seu dispositivo.
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Visite no.co/patents. Múltiplas patentes pendentes nacionais e internacionais.

Tecnologia patenteada

Embalagem de varejo:
Dimensões: 10x12x23 cm
Peso: 1,5 kg
UPC: 0-46221-18017-6

Caixa interna:
Dimensões: 10,5x24x13,4 cm
Peso: 1,6 kg

Caixa mestra:
Dimensões: 26x34x29 cm
Peso: 9,9 kg
Quantidade: 6
UCC: 10046221180173

Unidades por palete:
198 unidades

0° F a + 104° F (-18° C a + 40° C)

8,6 pol
(218 mm)

1,9 pol
(48,3 mm)

3,4 pol
(86,4 mm)

7,7 pol
(195,6 mm)




