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INSTALAȚIE DE PORNIRE

GB50

                

Automobile | Ambarcațiuni maritime | Autorulote | Vehicule sport | Grădini și peluze

Plumb acid

Wet Gel MF EFB AGM

Litiu

PORNIRE BATERII DESCĂRCATE.

7,0L12V 4,5L
Gaz Motorină

Mașini alimentate cu motorină, SUV-uri, nave, motociclete, ATV-uri, camioane și altele.
Instalație de pornire portativă cu baterii litiu-ion, ultra sigură, ultra compactă și solidă. Se deosebește printr-o tehnologie ignifugă și 
protecție împotriva inversării polarității. Pornește instant majoritatea aplicațiilor cu o singură baterie, până la 30 de porniri la o singură 
încărcare. Perfectă pentru o gamă largă de vehicule, inclusiv vehiculele mici alimentate cu motorină, camioanele și motoarele cu volum de 
până la 7,0 L cu gaz și 4,5 L cu motorină.

Protejează împotriva inversării polarității, 
scânteierii, supraîncărcării, 
supracurentului, supra circuitelor și 
supraîncălzirii.

Porniri per încărcare

Energie maximă pentru pornirea unui vehicul 
de până la 30 de ori la o încărcare. 
Compatibilă cu motoarele cu volum de până 
la 7,0 L cu gaz și 4,5 L cu motorină.

Lampă cu dublu LED ultra luminos 
pentru vizibilitate și cu 7 regimuri, 
inclusiv regim SOS și lumină 
strobe de urgență.

Reîncărcați virtual orice dispozitiv USB 
(smartphone-uri, tablete). Reîncărcați 
unitatea de la orice port USB sau orice 
încărcător de 12V inclus.

4XLED30X USB
2,1A
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RoHS

CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Roșu stabil. Unitatea este pe deplin 
operațională, dar se apropie de limita 
superioară a temperaturii.

Albastru stabil. Unitatea este pe deplin 
funcțională, dar temperatura se apropie de 
limita inferioară.

Indicator LED cu lumină caldă. Conceput 
pentru a indica momentul în care bateria 
internă începe să atingă temperaturi ridicate.

Indicator LED cu lumină rece. Conceput pentru 
a indica momentul în care temperatura internă a 
bateriei este prea scăzută pentru a funcționa.

Roșu intermitent. Unitatea este prea 
fierbinte pentru a porni, dar celelalte funcții 
sunt încă disponibile.

Albastru intermitent. Unitatea este prea 
rece pentru a porni, dar celelalte funcții sunt 
încă disponibile.

LED-ul de eroare. Se aprinde culoarea roșie atunci când este detectată inversarea polarității.

• Instalație de pornire ultra sigură cu baterii litiu-ion GB50
• Clame baterie HD Precision
• Încărcător pentru mașină 12V
• Cablu micro USB
• Husă de depozitare din microfibră
• Ghidul utilizatorului

Baterie internă:

Vârful intensității curentului:

35 watt-oră litiu-ion

1500A

Temperatură de funcționare: -4°F până la +122°F (-20°C până la +50°C)

Temperatură încărcare:

Temperatură depozitare: -4°F până la +122°F (-20°C până la +50°C)

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

USB (ieșire): 5V, 2,1A

Protecție carcasă: IP65 (w/ porturi închise)

Răcire: Convecție naturală

Dimensiuni (LxWxH): 7,7 x 3,4 x 1,9 inci

Greutate unitate: 1,65 livre (pounds)

Greutate unitate 
w/Clame și accesorii:

2,71 livre (pounds)

Specificații tehnice

(pentru referință, 
rezultatele pot varia)Reîncărcarea unui dispozitiv GB50Conținutul cutiei

Rating încărcător USB

.5A

1A

2A

Timp de încărcare

18h

9h

4,5h

Luminozitate lampă cu LED-uri 200 de lumeni

Control manual. Este o funcție specială concepută pentru situațiile rare în care bateria 
unui vehicul este sub 2 volți. Pur și simplu apăsați și țineți apăsat butonul de control 
manual timp de 3 secunde, până când LED-ul de impulsionare va începe să clipească, 
pentru a intra în acest regim. Apăsați din nou butonul (sau butonul de pornire) pentru a 
ieși din regimul Control manual. Acest regim trebuie utilizat cu precauție, deoarece 
Controlul manual, în timp ce este activat, dezactivează protecția.

Reîncărcați 
unitatea de la 
orice port USB 
sau 12V

Încărcați virtual orice 
dispozitiv USB, inclusiv 
smartphone-uri și tablete.

2,1AUSB

Avansat
Protecție
Concepută pentru a vă proteja dispozitivul.
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Vizitați no.co/patents. Numeroase brevete interne și internaționale în desfășurare.

Tehnologie brevetată

Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul:

Dimensiuni: 3,9” x 4,7” x 9,1”
Greutate: 3,33 lb
UPC: 0-46221-18017-6

Ambalaj interior:
Dimensiuni: 4,1” x 9,37” x 5,27”
Greutate: 3,5 lb

Ambalaj de bază:
Dimensiuni: 10,25” x 13,5” x 11,375”
Greutate: 22,07 lb
Cantitate: 6
UCC: 10046221180173

Unități per palet:
198 de unități

0°F până la +104°F (-18°C până la +40°C)

8,6 inci
(218 mm)

1,9 inci
(48,3 mm)

3,4 inci
(86,4 mm)

7,7 inci
(195,6 mm)

1500A

2.1AUSB
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UPC: 0-46221-18017-6
UCC: 10046221180173




