
3/ Ładowarka DEFA SmartCharge 8A/12V

 

Nr. produktu: DEFA 701785

Cena
Netto: 634,15 zł
Brutto: 780,00 zł

Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU

SmartCharge,  to  zaawansowana  technicznie  ładowarka,  która  naładuje  akumulator  Twojego  samochodu  lub
motocykla  szybko,  łatwo  i  bezpiecznie.  Wszystko  co  trzeba  zrobić  to  założyć  zaciski  ładowarki  na  klemy
akumulatora,  podłączyć  ładowarkę  do  gniazdka  ~230V  i  nacisnąć  przycisk  ON/OFF.  Ładowarka  SmartCharge
automatycznie  rozpozna,  jaka  jest  pojemność  ładowanego  akumulatora,  stan  jego  naładowania  i  odpowiednio
dobierze parametry ładowania. Po naładowaniu wystarczy odłączyć ładowarkę. 

 

Ładowarka DEFA SmartCharge dzięki funkcji PowerSupply podtrzymuje napięcie. Gdy zachodzi potrzeba wymiany
akumulatora  ładowarka  SmartCharge  pozwoli  na  utrzymanie  napięcia  w  instalacji  samochodu  i  zachowanie
wszystkich  ustawień  układów  elektronicznych.  Funkcja  PowerSupply  zapewnia  nieprzerwany  dopływ  napięcia  i
prądu  w  czasie  montażu  nowego  akumulatora,  dzięki  czemu  żadne  zapisy  nie  zostaną  skasowane.  Funkcję
aktywuje  się  poprzez  naciśnięcie  włącznika ON/OFF i  przytrzymaniu  go w tej  pozycji  przez  5  sekund.  Ładowarka
SmartCharge dostarczy napięcia 13,6V i maksymalnego natężenia prądu, jaki wynika z jego charakterystyki.
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Ładowarka DEFA SmartCharge - naważniejsze cechy:

	to bezpieczny, prosty i szybki sposób ładowania baterii / akumulatorów
	obsługiwana jednym przyciskiem ON/OFF
	brak ryzyka powstania iskier przy podłączaniu / odłączaniu urządzenia
	ładuje akumulatory 12V rozładowane nawet do napięcia 2V
	ładuje akumulatory o bardzo dużym zakresie pojemności (od2Ah do 250Ah)
	posiada funkcję PowerSupply - podtrzymuje napięcie podczas wymiany akumulatora
	posiada czytelny podświetlany wyświetlacz
	brak ryzyka przeładowania baterii
	klasa szczelności IP65 - pozwala na użycie w bardzo wilgotnych miejscach
	możliwość ładowania w niskich temperaturach
	automatycznie wykrywa pojemność oraz typ podłączonego akumulatora
	to łatwe sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
	posiada zintegrowane rozwiązanie do zwijania przewodu

 

NAŁADUJ BATERIĘ W 3-ECH PROSTYCH KROKACH:

 

Ładowarka  SmartCharge  (inteligentny  prostownik)  nadaje  sie  do  ładowania  akumulatorów  w  samochodach,
łodziach,  motocyklach,  skuterach,  odśnieżarkach,  kosiarkach,  quadach  motorowych,  skuterach  śnieżnych,  jak
również wszystkich urządzeniach posiadających elektryczny silnik rozruchowy.
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DANE TECHNICZNE: 3/ Ładowarka DEFA SmartCharge 8A/12V
Kod produktu CT701785

Pojemność 12V/20-200 Ah

Napięcie 230V 50-60Hz 

Moc 132W

Napięcie ładowania 14,4V / 14,7V

Prąd ładowania 8A (max)

Wymiary 235x90x54

Waga 750 gr
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