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ZAGANJALNIK

GB50

                

Avto | Pomorstvo | Avtodom | Motorni športi | Trata in vrt

Svinčeva
kislina

Wet Gel MF EFB AGM

Litij

ZAŽENITE PRAZNE AKUMULATORJE

7,0L12V 4,5L
Bencin Dizel

Dizelski avtomobili, športni terenci, čolni, motorji, štirikolesniki, tovornjaki in več.
Izjemno varen, izjemno kompakten, obstojen in prenosen li-ion zaganjalnik. Vključuje tehnologijo proti iskrenju in zaščito pred nasprotni 
polarnosti. Nemudoma zažene večino posameznih akumulatorjev, do 30-krat s posameznim polnjenjem. Idealno za širok razpon vozil, 
vključno z majhnimi dizelskimi avtomobili, tovornjaki in motorji do 7,0L pri bencinskih in 4,5L pri dizelskih motorjih.

Varuje pred nasprotno polarnostjo, 
iskrenjem, prenapolnjenostjo, 
previsokim tokom, odprtimi vezji in 
pregrevanjem.

Število zagonov na polnjenje

Polna moč za zagon vozila do 30-krat 
na polnjenje. Združljivo z motorji do 
7,0L pri bencinskih in 4,5L pri dizelskih 
motorjih.

Izjemno svetla dvojna LED svetilka 
za vidljivost s 7 načini, vključno z 
utripajočo lučko za SOS in nujne 
primere.

Ponovno napolnite praktično vsako USB 
napravo (pametni telefoni, tablice). Ponovno 
napolnite enoto prek vsakega USB vhoda ali 
priloženega 12 V polnilnika.
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CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Sveti rdeče. Enota povsem deluje, toda se 
približuje zgornji omejitvi temperature.

Sveti modro. Enota povsem deluje, toda 
se približuje spodnji omejitvi temperature.

LED prikazovalna lučka za vročino. Zasnovana 
tako, da prikaže, ko se notranja temperatura 
akumulatorja približa visokim temperaturam.

LED prikazovalna lučka za mraz. Zasnovana 
tako, da prikaže, ko je notranja temperatura 
akumulatorja prenizka za delovanje.

Utripa rdeče. Enota je prevroča za zagon, 
toda druge funkcije še vedno delujejo.

Utripa modro. Enota je prehladna za zagon, 
toda druge funkcije še vedno delujejo.

LED za napake. Sveti rdeče, kadar je zaznana menjava polaritete.

• GB50 izjemno varen zaganjalec motorja
• HD natančne sponke za akumulator
• 12 V avtomobilski polnilec
• Micro USB kabel
• Torbica za shranjevanje iz mikrovlaken
• Uporabniški priročnik

Notranji akumulator:

Najvišja vrednost nazivnega toka:

35 vat-ur litij ion

1500A

Delovna temperatura: -4°F do +122°F (-20°C do +50°C)

Temperatura polnjenja:

Temperatura shranjevanja: -4°F do +122°F (-20°C do +50°C)

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

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

Zaščitno ohišje: IP65 (z zaprtimi vhodi)

Hlajenje: Naravna konvekcija

Dimenzije (LxWxH): 7,7 x 3,4 x 1,9 inč

Teža enote: 1,65 funta

Teža enote s sponkami in dodatki: 2,71 funta

Tehnične specifikacije

(samo za referenco, rezultati 
se lahko razlikujejo)Ponovno polnjenje GB50Kaj je v škatli

Tok USB polnilnika

0,5A

1A

2A

Čas polnjenja

18 ur

9 ur

4,5 ur

Svetlost LED svetilke: 200 Lumnov

Ročno krmiljenje. To je posebna funkcija, zasnovana za redke situacije, kadar je 
napetost akumulatorja vozila nižja od 2 voltov. Preprosto pritisnite gumb ročno krmiljenje 
in ga držite 3 sekunde, dokler ne začne utripati LED lučka Boost, za vstop v način. 
Ponovno pritisnite gumb (ali gumb za vklop) za izhod iz ročnega krmiljenja. Ta način 
morate uporabljati previdno, saj ročno krmiljenje ob vklopu onemogoči varnostno zaščito.

Enoto ponovno 
napolnite prek 
katerega koli 
USB ali 12 V 
vhoda.

Polnite praktično katerokoli 
USB napravo, vključno s 
pametnimi telefoni in tablicami.

2,1AUSB

Napredna
Zaščita.
Zasnovano tako, da varuje vašo napravo.
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Obiščite no.co/patents. Več domačih in mednarodnih patentov je v teku.

Patentirana tehnologija

Maloprodajno pakiranje:
Dimenzije: 3,9”x4,7”x9,1”
Teža: 3,33 funtov
UPC: 0-46221-18017-6

Notranja embalaža:
Dimenzije: 4,1”x9,37”x5,27”
Teža: 3,5 funtov

Glavna embalaža:
Dimenzije: 10,25”x13,5”x11,375”
Teža: 22,07 funtov
Količina: 6
UCC: 10046221180173

Število enot na paleto:
198 enot

0°F do +104°F (-18°C do +40°C)

8,6 inč
(218 mm)

1,9 inč
(48,3 mm)

3,4 inč
(86,4 mm)

7,7 inč
(195,6 mm)




