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Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-gb500-p-2958.html

NOCO BOOST MAX
GB500+ 6250A 12V 24V
JUMP STARTER GB 500+
ŁADOWARKA SIECIOWA
GRATIS
Cena brutto

8 608,00 zł

Cena netto

6 998,37 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

GB500+ MAX BOOST

Producent

Noco

Napięcie [V]

12 /24

Prąd szczytowy rozruchu
[A]

6250

Długość [mm]

311

Szerokość [mm]

207

Wysokość [mm]

162

Opis produktu
ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS!

Jump starter NOCO GB500+ Boost Max to następna generacja przenośnych rozruszników akumulatorowych.
Boost Max jest opracowywany od podstaw i jest jednym z najbardziej wydajnych i innowacyjnych urządzeń
rozruchowych na rynku.
Urządzenie rozruchowe NOCO GB500+ zaprojektowane jest dla 12V i 24V silników benzynowych
i wysokoprężnych w pojazdach 0 wyposażeniu klasy 8 +/ CE i większych.
Boost Max posada o 400% mocniejszy i lżejszy od standardowego akumulator litowy. Posiada on również
opatentowaną ochronę przed iskrzeniem i ochronę przed odwrotną polaryzacją, a także funkcję zasilania Twoich
ulubionych urządzeń, od smartfonów po pompki do opon.
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Zalety:
• Kompaktowy i mocny booster z litowy o mocy 6250A dla akumulatorów 12V i 24v
• Opatentowana ochrona przed iskrzeniem i zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, która umożliwia
bezpieczne podłączenie do dowolnego akumulatora.
• Urządzenie działa jako zasilacz 12V dla urządzeń typu, pompy, falowniki itd.
• Reflektor roboczy LED o dużej intensywności 2200 lumenów z 7 trybami pracy, w tym SOS i stroboskop.
• Podwójne porty USB do ładowania wielu urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety i inne - ponad 20
doładowań.
• Przeznaczony zarówno dla silników benzynowych i diesla, jak i pojazdów klasy 8+/CE o dużej pojemności,
sprzętu, ciężarówek i innych.
• Cyfrowy wyświetlacz dla lepszej kontroli i diagnostyki.

Zestaw zawiera:
- Starter GB500+
- Okablowanie rozruchowe 12v XGC
- Ładowarka 12V / 2,1A i komplet adapterów sieciowych
- Mocne zaciski do rozruchu
- Etui do przechowywania urządzenia.
- Instrukcję

DANE TECHNICZNE:
Producent: NOCO
Szczytowa wartość prądu: 6250A
Temperatura pracy: -30°C to +50°C
Temperatura ładowania: 0°C do +40°C
Temperatura przechowywania: -20°C do +50°C
Micro USB: 5V 2.1A
USB: 5V 2.1A
Stopień ochrony: IP65
Wymiary: 311x207x162
Waga: 8,5 kg

Oferta Noco
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