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OPLADER INCLUSIEF 4 X AA 2700mAh BATTERIJEN
Laadt 2 of 4 stuks NiMH AA/R6 of AAA/R03 in ± 3 uur.
Werkt tussen de 100-240V en in een voertuig (12V autosteker).
Veilige en perfecte laadcyclus dankzij de verschillende
laadcontrolesysteem functies.
Laadstroom AA 700mA - laadstroom AAA 350mA.
Word geleverd met autosteker 12V & 2 reisstekers (EU & UK)
De oplader is timer gestuurd, heeft een maximum spanningsensor,
een automatische laadfunctie, druppellading en is voorzien van
een slechte accu detectie.
Artikel. Nr

PWR C710

LADER MET AUTOMATISCH NACHTLAMPJE
Ontwikkeld voor de moderne mobiele gebruiker van accu’s van een hoge
capaciteit. Geschikt voor batterijen van het type AA/R6 en AAA/R03.
De timerfunctie voorkomt overladen van de accu’s.
Laadt 2 of 4 stuks tegelijk.
Laadtijd: 2-5 uur.
Ontworpen voor wereldwijd gebruik, inclusief 3 reisstekers
(Europa, UK, USA).
Werkt op 100V en 240V AC.
Artikel Nr.

PWR CM 700
COMPACTE LADER INCLUSIEF 4 X AA 2500mAh BATTERIJEN
Deze lader is speciaal geschikt voor het laden van 2 of 4 AA/R6
Ni-Cd/Ni-MH cellen in alle capaciteiten.

COMPACTE LADER INCLUSIEF 4 X AAA 1000mAh BATTERIJEN
Deze lader is speciaal geschikt voor het laden van 2 of 4 AAA/R03
Ni-Cd/Ni-MH cellen in alle capaciteiten.
Bijzonder geschikt voor het gebruik in digitale camera's,
portable MP3/CD spelers, speelgoed enz.
Laadtijd: 6-12 uur.
Eenvoudig in gebruik.
Artikel Nr.

PWR C 250 AA
PWR C 250 AAA

COMPACTE REISLADER MET OPKLAPBARE STEKER
Deze lader is ontworpen voor het laden van 1 of 2 AA/R6 of
AAA/R03 NiMH-batterijen en werkt op 100V - 240V AC.
De timer in deze lader voorkomt het overladen van de batterijen.
De batterijen zijn direct klaar voor gebruik en behouden 85%
van hun capaciteit na 1 jaar !!!
Laadtijd 12 uur.

De lader wordt geleverd met
2 x 2100mAh AA NiMH-batterijen.

Artikel Nr.

PWR X 200
PWR S 200 OUTDOOR - GROOT DRAAGBAAR ZONNEPANEEL
Urenlang gratis energie met deze weersbestendige zonnelader tijdens u
activiteiten buitenhuis. Geschikt voor het herladen en voeden van kleine
draagbare electronische 5V-6V toestellen, zoals: GSM, PDA, GPS,
Bluetooth headsets, portable game consoles etc.
Via de USB-uitgang aan het paneel herlaadt u uw apparaten.
(niet geschikt voor iPod/iPhone)
Inclusief: 11 soorten adaptors & 2 USB kabels.
Makkelijk te bevestigen aan bv u rugzak, en
voorzien van diverse opbergvakken.
De PWR S 200 outdoor vormt samen met het
PWR PT 2000 energy pack
(niet meegeleverd, maar wel compatible met iPod/iPhone)
u ideale reisgenoot.
Artikel Nr.

PWR S 200

PWR PT 2000 ENERGY PACK
Krachtige “battery pack” voor het laden en voeden van draagbare
5V toestellen. De ingebouwde Li-ion Batterij kan op 4 wijzen worden
opgeladen namelijk via: een zonnepaneel, de USB-poort van de
PC/laptop, de 12V autostekeraansluiting & het stopcontact 110-240V.
Zodra het “Energy pack” is opgeladen levert hij tussen 4 en 80 uur
extra energie aan uw apparatuur: (iPod/iPhone compatible,
GSM, PDA, GPS, Bluetooth headsets, portable game consoles etc).
Inclusief: 11 adaptors, 2 USB kabels, een beschermhoes,
LED zaklamp & LED indicatie voor de laad- en batterijstatus.
Het PWR PT 2000 energy pack vormt samen met de
PWR S 200 outdoor (niet meegeleverd)
u ideale reisgenoot.
Artikel Nr.

PWR PT 2000

