Naładuj i
ruszaj!

Technologia
litowo-jonowa

BAHCO MOTORYZACJA

Dla wymagających mechaników

4 W 1 URZĄDZENIE ROZRUCHOWE / AKUMULATOR

4 w 1 Urządzenie rozruchowe / Akumulator
Technologia litowo-jonowa
BBL12-400
• URZĄDZENIE ROZRUCHOWE: Szybki start kosiarek, quadów,

motocykli i samochodów do 100cv / 2.0L.

• ŁADOWARKA: 5V / 2A port USB do ładowania wszystkich

urządzeń USB, takich jak telefony, tablety ...

• 12V PORT PAMIĘCI: Ładowanie 12V urządzeń podczas podróży.

Zapisz i chroń ustawienia swojego pojazdu podczas wymiany
akumulatora. (Nie zawiera urządzenia pamięci).

• ULTRA–JASNE ŚWIATŁO LED: Energoszczędna żarówka LED.

Użyj jako oświetlenie robocze lub migający sygnał zagrożenia, do
120 godzin.

• CYFROWY WYŚWIETLACZ Z PRZEWIJANIEM: Czytelny

animowany wyświetlacz z instrukcją jak krok po kroku prawidłowo
uruchomić akumulator.
• ULTRA-LEKKI KSZTAŁT: Waga tylko 1,6kg i zwarty
kompaktowy zestaw pasuje do torby podróżnej, plecaka lub
schowka.
• URUCHOMIENIE DZIĘKI LITOWO-JONOWEJ (LiFePO4)
BATERII: Zapewnia dłuższą żywotność, 5x więcej cykli i 4x-5x
więcej uruchomień niż tradycyjne urządzenia.
• BEZPIECZEŃSTWO LITOWO-JONOWEJ OCHRONY
URZĄDZENIA: Wolne od iskry. Zabudowane w zabezpieczającej
przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przeładowaniem
konstrukcji.

SPECYFIKACJA

ZASTOSOWANIE
BBL12-400

Przewijanie języków ekranu
Technologia akumulatorów
Pojemność baterii
Żywotność w cyklach
Moc w Amperach na zaciskach (szczytowe
Amps)
T pracy w ° C
Dioda LED
Port wyjścia USB do ładowania telefonów,
tabletów ...
Port pamięci 12V / DC
Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacją
Zabezpieczenie obwodów
Zabezpieczenie przed wyższym Volt
Ochrona przed wysokim napięciem
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą
Ochrona przed przeładowaniem
Waga

Max 100CV/2.0L

400CA (600 PA)
10°- 50°C
1W / 90Lm (stałe i migające)
5V/2A
12V/6A
√
√
√
√
√
√
0,9kg dla urządzenia oraz 1,6kg dla całego
zestawu

ZAWARTOŚĆ
• Pokrowiec
• Klamry o długości kabla
400mm
• USB do kabla micro USB
• Wyjście zapalniczniki żeńskie 12V z
przewodem
• Wyjście zapalniczniki męskie 12V z
przewodem
• 100V ~ 240V / 50-60Hz ładowarka AC z
adapterami (C, G, I)

AUT-XXX-INT

Przewijanie wiadomości

Wyświetla komunikaty podczas ładowania i
użytkowania urządzenia
ANG-FR-HISZ-NIEM-SZW
Lithium Ion LiFePO4
12 000mA
> 1 000

