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ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ

GB50

                

Авто | Морський | РА | Спортивні | Газон та сад

Свинцева 
кислота

Wet Gel MF EFB AGM

Літій

ЗАПУСТІТЬ РОЗРЯДЖЕНІ АКУМУЛЯТОРИ

7.0л12В 4.5л
Бензин Дизель

Дизельні автомобілі, позашляховики, човни, мотоцикли, квадроцикли, вантажівки та інше.
Надзвичайно безпечний, ультра-компактний, міцний і портативний літій-іонний пусковий пристрій. З технологією іскробезпеки та 
захистом від зворотної полярності. Миттєво запускає більшість автомобілів з одним акумулятором, до 30 разів за один заряд. 
Ідеально підходить для широкого спектру транспортних засобів, включаючи малі дизельні автомобілі, вантажівки та бензинові 
двигуни до 7.0л і дизельні до 4.5л.

Захищає від зворотної полярності, 
іскор, надмірної зарядки, 
перевантаження по струму, 
відкритих контурів і перегріву.

Запусків з одного заряду

Одного повного заряду вистачає на 
30 запусків автомобіля. Сумісний з 
бензиновими двигунами до 7.0л та 
дизельними до 4.5л.

Надзвичайно яскравий подвійний 
світлодіодний ліхтар для видимості 
з 7 режимами, включаючи SOS і 
аварійний стробоскоп.

Заряджайте практично будь-який 
USB-пристрій (смартфони, планшети). 
Заряджайте пристрій з будь-якого 
USB-порту або зарядного пристрою 12
В, що входить до комплекту.

4XLED30X USB
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5005016

IP65

Червоний. Пристрій повністю 
функціональний, але наближається до 
верхньої граничної температури.

Синій. Пристрій повністю 
функціональний, але наближається до 
нижньої граничної температури.

Гарячий світлодіодний індикатор. 
Призначений для індикації коли внутрішня 
батарея наближається до високих 
температур.

Холодний світлодіодний індикатор. 
Призначений для індикації коли температура 
внутрішньої батареї занадто низька для роботи.

Мигаючий червоний. Пристрій занадто 
гарячий для запуску, але інші функції все 
ще доступні.

Мигаючий синій. Пристрій занадто 
холодний для запуску, але інші функції все 
ще доступні.

Світлодіод помилки. Світиться червоним, якщо виявлено зворотну полярність.

• Надзвичайно безпечний літієвий пусковий пристрій GB50
• Акумуляторні зажими HD Precision
• 12В автомобільний зарядний пристрій
• Кабель Micro USB
• Сумка з мікрофібри для зберігання
• Посібник користувача

Внутрышня батарея:

Піковий струм:

35 Вт-год літій-іон

1500A

Робоча температура: -4°F до +122°F (-20°C до +50°C)

Температура зарядки:

Температура зберігання: -4°F до +122°F (-20°C до +50°C)

Мікро-USB (вхід): 5В, 2.1A

USB (вихід): 5В, 2.1A

Захист корпусу: IP65 (закриті порти)

Охолодження: Природна конвекція

Розміри (ДxШxВ): 7.7 x 3.4 x 1.9 дюймів

Вага одиниці: 1.65 фунтів

Вага одиниці з зажимами
 та аксесуарами:

2.71 фунтів

Технічні характеристики

(для довідки, результати 
можуть відрізнятися)Заряджання GB50Що в комплекті

USB-зарядний пристрій

0.5A

1A

2A

Час заряджання

18 год

9 год

4.5 год

Яскравість світлодіодого ліхтарика: 200 люменів

Ручне керування Спеціальна функція, призначена для рідкісних ситуацій, коли 
заряд акумулятора автомобіля знаходиться нижче 2 вольт. Просто натисніть і 
утримуйте кнопку Ручного керування протягом 3 секунд, доки індикатор Boost почне 
мигати, щоб увійти в режим. Натисніть кнопку знову (або кнопку живлення), щоб вийти 
з режиму Ручного керування. Цей режим слід використовувати обережно, оскільки 
функція Ручного керування відключає захист під час увімкнення.

Заряджайте 
пристрій від 
будь-якого USB 
або 12В 
розетки.

Заряджайте практично 
будь-який USB-пристрій, у тому 
числі смартфони та планшети.

2.1AUSB

Покращений
захист.
Розроблено для захисту вашого пристрою.
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Відвідайте no.co/patents. Очікується кілька вітчизняних та міжнародних патентів.

Запатентована технологія

Роздрібна упаковка:
Розміри: 3.9”x4.7”x9.1” дюймів
Вага: 3.33 фунтів
UPC: 0-46221-18017-6

Внутрішня коробка:
Розміри: 4.1”x9.37”x5.27” дюймів
Вага: 3.5 фунтів

Основна коробка:
Розміри: 10.25”x13.5”x11.375” дюймів
Вага: 22.07 фунтів
Кількість: 6
UCC: 10046221180173

Одиниць на палеті:
198 одиниць

0°F до +104°F (-18°C до +40°C)

8.6 дюймів
(218мм)

1.9 дюймів
(48.3 мм)

3.4 дюймів
(86.4 мм)

7.7 дюймів
(195.6 мм)




