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 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

800 A 12V 5 x 800 F 160 F 12V 150 s 12V/10A 200 s 5V/2A 40 min 26.7 x 19.5  
x 5 1.86

MADE in PRC

STARTRONIC 800

IEC-60335-2-29FR

Αναφ. 026735

Με την ισχύ εκκίνησης 800Α, μπορεί να ξεκινήσει ελαφριά οχήματα (αέριο & ντίζελ) εξοπλισμένα με 
μπαταρία 12V σε 2 λεπτά.
2 «αναγκαστικές» λειτουργίες για μέγιστη αποτελεσματικότητα:
- Λειτουργία «Παράκαμψης» για να ξεκινήσετε ένα όχημα με μια βαθιά αποφορτισμένη μπαταρία.
- Λειτουργία «Glow» (προθέρμανση) για να ξεκινήσετε οχήματα ντίζελ σε κρύες θερμοκρασίες.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

SUPERCAPACITOR 

BOOSTER

12V
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Συμπαγής (1860g), είναι εύκολο στη μεταφορά και χωράει εύκολα στη μπότα του αυτοκινήτου.
ΣΥΜΠΑΓΗΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Τεχνολογία χωρίς μπαταρία.
- Πάντα λειτουργικό, ακόμη και μετά από χρόνια αποθήκευσης.
- Ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες (-40 ° C / 65 ° C).
- Μεγάλος κύκλος ζωής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10.000 φορές χωρίς 
να μειώνεται η απόδοση.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα:
- Αντι προστασία βραχυκυκλώματος. 
- Τεχνολογία αντιστροφής πολικότητας.
- Αντι βαθιά προστασία κατά της εκφόρτισης.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρέχεται με :

Τσάντα μεταφοράς Υποδοχή αναπτήρα

Θύρα Micro USB
(5V / 2Α)

Υποδοχή τροφοδοσίας
(για πρίζα αναπτήρα 12V / 10A)

Σχεδιασμένο για οχήματα 12V, το STARTRONIC 800 είναι ένα έξυπνο πακέτο χωρίς μπαταρία. Εξοπλισμένο 
με υπερσυμπιεστές, η συσκευή χρησιμοποιεί την υπολειπόμενη τάση της μπαταρίας του οχήματος για να 
φορτιστεί και να ξεκινήσει τον κινητήρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται επαναφόρτιση στο δίκτυο.
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Βύσμα Φορτίστε τους 
πυκνωτές

Αρχή

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΑ
Το STARTRONIC μπορεί να προφορτιστεί με 3 διαφορετικούς τρόπους:
- σε υποκατάστατη μπαταρία 12V (υγρό, τζελ, AGM, Start & Stop) σε 2 λεπτά.
- σε βύσμα αναπτήρα (12V / 10A) σε 3 λεπτά.
- μέσω του καλωδίου micro USB (5V / 2A) σε 40 λεπτά (δεν παρέχεται καλώδιο).

> 5V


