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NOCO GB150 Jump Starter
Lithium 3000A
Cena

1 446,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

GB150

Kod producenta

GB150

Opis produktu
Najwyższej światowej klasy ładowarka Genius® GB150 Boost HD Jump Starter amerykańskiej firmy NOCO. Zestaw do
ładowania i błyskawicznego rozruchu akumulatorów w wersji poszerzonej o wejście USB pozwalające na naładowanie
tabletów, telefonów i innych urządzeń ładowanych z tego portu. Prostownik do ładowania akumulatorów wszelkich typów
także kwasowo-ołowiowych, bezobsługowych, super MF , VRLA. Ogromnym atutem jest kompaktowy wymiar ponad 3 krotnie
mniejszy niż u konkurencji. Większa energia ładowania pozwala na znaczne skrócenie procesu pełnego naładowania
akumulatora. Idealna również jako awaryjne źródło zasilania dla telefonów komórkowych, tabletów i wielu innych urządzeń,
które możesz ładować korzystając z aż 2 portów USB. Na jednym ładowaniu pozwala na pełna naładowanie ok 10X telefonu
Iphone6 i wielu innych urządzeń.

Zastosowanie
Doskonały do szybkiego awaryjnego rozruchu akumulatorów w każdych warunkach (starter, Booster). Na jednym
naładowaniu pozwala na do 40 prób rozruchów także w trakcie podróży. Naładuj ładowarkę przed wyruszeniem i
skorzystaj z niej w sytuacji awaryjnej nawet bez źródła zasilania- system Jump Start®. Doskonała na zimę do
ratowania rozładowanego akumulatora.

Zalety:
Możliwość błyskawicznego uruchomienia rozładowanego akumulatora
Zdolność do naładowania urządzeń z USB
Posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i powstawaniem iskier
Nowoczesne i precyzyjne klemy - umożliwiają połączenie z różnymi typami akumulatorów

Bezpieczeństwo
Ochrona przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, przeciążeniem, przeładowaniem, otwartym obwodem, zwarciem
i przegrzaniem
Odporna na wodę, brud, promieniowanie UV, uderzenia i zgniecenia
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Szybkie ładowanie
Ładuj 4 razy szybciej z XGC.
Moduł GB150 jest całkowicie doładowywany z dowolnego portu USB, takiego jak ładowarka ścienna, ładowarka samochodowa
lub laptop. Ale to trwa 11 godzin. Dzięki XGC można ładować bezpośrednio z 12-woltowego portu pomocniczego pojazdu i
wykorzystywać technologię szybkiego ładowania, aby ładować 3 razy szybciej - zaledwie ponad 3 godziny. Przejdź od zera,
aby rozpocząć grę w ciągu zaledwie 15 minut.

Noco Genius Boost to super bezpieczne kompaktowe urządzenie o potężnej mocy przeznaczone do rozruchu samochodów
osobowych i ciężarowych, motocykli i łodzi, silników benzynowych oraz wysokoprężnych. Wszystkie jump starter’y Noco
Genius Boost posiadają opatentowaną technologię bezpieczeństwa, która zapobiega iskrzeniu oraz zabezpiecza przed
odwrotną polaryzacją, dzięki czemu są bezpieczne oraz łatwe w użyciu nawet dla początkujących użytkowników.
Noco Genius Boost to również multi-funkcjonalne narzędzie do ładowania urządzeń USB oraz zasilania innych urządzeń
pracujących na napięcie 12V. Bardzo szybko naładuje smartfon, tablet czy smartwatch, a także kamerę GoPro czy głośnik
bluetooth. Posłuży jako przenośne źródło energii, którym zasilimy kompresor do kół, wentylator, nagrzewnice, ekspres do
kawy i wiele innych. Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz naładować to urządzenie w 15 minut a z gniazdka 12V
samochodowego w około 3 godziny.

Noco Genius Boost jest wyposażone w latarkę z ultra jasnymi diodami LED, pracującą w 7 trybach (m.in. SOS i stroboskop).
Możemy jej użyć jako oświetlenie przy zmianie koła, kontroli pod maską auta lub, żeby ostrzec nadjeżdżające pojazdy.
Możliwości są nieskończone.
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