
The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

GB20

Genius                       Snabbstartare

400A 12V
Bly-Syra

Våt Gel MF EFB AGM

Bil | Marin | Husbil | Kraftsport | Gräsmatta och trädgård

Up To

Litium

4000cc
4, 0L

För motorer upp till 4,0 L. För 12 V fordon med singel-batterisystem

Motorcyklar, terrängfordon/bruksterrängfordon, snöskotrar, vattenskoter, gräsmatta och trädgård + bilar.

Snabbstartar ett dött batteri säkert på några sekunder.

Ultra-säker, ultra-kompakt, ruggad och bärbar litium-ion snabbstartare. Har funktioner för gnistsäker teknik och
omvänt polaritetsskydd. Snabbstartar omedelbart de flesta singel-batteri-applikationer, upp till 20 gånger på en enda 
laddning. Idealisk för kraftsport-applikationer med sina HD precisionsklämmor för batterikontakter som är svåra att nå.

BOOSTSPORT

Skyddar mot omvänd polaritet, 
gnistor, överladdning, 
överströmstyrka, öppna kretsar 
och överhettning.

snabbstarter per laddning

Full strömstyrka för att 
snabbstarta ett fordon upp till 
20 gånger på en laddning. 
Kompatibel med motorer upp 
till 6,0 L.

Ultra-ljusstark dubbel 
LED-ficklampa för synlighet och 
med 7 lägen, inklusive SOS 
och nödläges-stroboskop.

Omladdar i stort sett alla USB-
enheter (smartphones, 
surfplattor). Omladdar enheten 
från alla USB-uttag eller 12 V 
laddare.
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7,7in
(196mm) 

6,6in
(167mm) 

3,2in
(80.3mm) 

1,7in
(43.4mm) • GB20 BoostSport snabbstartare

• 40” mikro-USB-kabel
• X Connect HD batteriprecisionsklämmor
• Användarmanual och informationshandledning 
   och garanti

Förpackning:
Dimensioner: 4,6” x 4,2” x 8,2”
Vikt: 2,7 lbs
UPC: 0-46221-15001-8
Innerkartong:
Dimensioner: 8,5” x 4,9” x  4,7”
Vikt: 3 lbs  

Huvudkartong:
Dimensioner: 15,6” x 9,1” x 10,3”
Vikt: 18,9 lbs
Kvantitet: 6
UCC: 10046221150015
Enheter per pall: 360 enheter

Internt batteri:

Strömtoppsbedömning:

Litium Ion

400A

4650 J

Drifttemperatur: -30°C to +50°C

Laddningstemperatur: 0°C to +40°C

Lagringstemperatur: -20°C to +50°C 

Mikro-USB (In): 5 V 2,1A

USB (Ut): 5 V 2,1A

Skydd för hus: IP65 (m/ stängda uttag )

Kylning: Naturlig Konvektion

Dimensioner (LxBxH): 6,7 x 3,2 x 1,7 in

Vikt: 2,1 Pounds

Tekniska specifikationer

(för referens,
resulten kan variera)Omladdning av GB20Vad finns i lådan

Rangordning för USB-laddare

0,5A

1A

2A

Laddningstid

12 tim

6 tim

3 tim

Mer ström,
en bråkdel av storleken.

De smala klämmorna når lätt kontak-
terna på kraftsportbatterier och har 
löstagbara öglor som ett alternativ vid 
anslutning till batteriet.

Patent US 9,007,015 B1
Designed In the USA

2,1AUSB

Lumen (LED-lampor): 100L

8X Lättare
8X Mindre

Precisionsklämmor för tung 
användning med 
integrerade kontakter 
med öglor

Manuell Manövrering är en specialfunktion utformad för sällsynta situationer 
när ett fordons batteri ligger under 2 volt. Tryck helt enkelt på och håll inne 

knappen för manuell manövrering i 3 sekunder, tills Boost-LED-lampan börjar 
blinka, för att komma till läget. Tryck på knappen igen (eller strömknappen) för att 
lämna manuell manövrering. Detta läge bör användas med  försiktighet, då manuell 
manövrering avaktiverar säkerhetsskyddet när det är aktiverat.

+ håller laddningen 4 gånger längre

Joules   :3S

(Medeltemperatur)

Laddar i stort sett alla
USB-enheter, inklusive
smartphones och surfplattor.

Ladda om
enhet från alla 
USB- eller 12V-uttag.




