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CTEK CT5 TIME TO GO 12V
5A CTEK 40-161 ct5timetogo
Cena brutto

359,00 zł

Cena netto

291,87 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CTEK CT5 TIME TO GO

Kod producenta

40-161

Kod EAN

7340103401612

Producent

CTEK

Prąd ładowania

5A

Obsługiwane pojemności

20-160Ah

Napięcie

12V

Opis produktu

CTEK CT5 TIME TO GO - ładowarka automatyczna wskazująca czas do naładowania
akumulatora odpowiednia dla wszystkich akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych.

TIME TO GO... - ładowarka CT5 TIME TO GO jest pierwszą ładowarką na świecie, która dokładnie wie kiedy
akumulator będzie naładowany i gotowy do użycia. Diody LED wskazują różne etapy ładowania i jak długo (w
godiznach) bateria musi być podłączona zanim zostanie naładowana.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM CZASEM - czy to nie wspaniałe, gdy masz kontrolę nad swoim czasem?
Znalezienie czasu na utrzymanie samochodu w dobrym stanie może okazać się trudne, zwłaszcza gdy nie wiesz
ile czasu to zajmie. ładowanie akumulatora jest ważnym działaniem, które może zapobiec awarii pojazdu,
przedłużyć żywotność baterii oraz zaoszczędzić czas. ładowarka CT5 TIME TO GO od CTEK pozwala zachować
plan i kontrolę Twojego dnia poprzez dokładne przewidzenie pozostałego czasu ładowania.

UZYSKAJ PEŁNY OBRAZ - ładowarka CT5 TIME TO GO ma inne podejście do ładowania akumulatorów informuje, gdy bateria jest gotowa do użycia. Diody LED wskazują różne etapy ładowania oraz czas jego trwania
zanim bateria będzie naładowana i gotowa do pracy. Istnieją również wskaźniki które mówią, kiedy można
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spróbować bezpiecznie uruchomić pojazd oraz kiedy akumulator jest gotowy do pracy.

MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI BATERII - ładowarka CT5 TIME TO GO ma trzy główne etapy ładowania, aby
zmaksymalizować siłę i żywotność baterii - może nawet ożywić mocno rozładowany akumulator. Łatwa w użyciu
i w pełni automatyczna ładowarka CT5 TIME TO GO wykorzystuje zaawansowaną technologię aby stale
monitorować siłę i żywotność akumulatora oraz podjęcie działań w razie potrzeby. Ładowarka może być
podłączona do akumulatora w razie potrzeby w nieskończoność, bez ryzyka przeładowania.

DANE TECHNICZNE
Napięcie ładowania: 14,4/14,7/15,8 V
Prąd ładowania: Maks. 5 A
Temperatura otoczenia: -20°C do +50°C
Typ akumulatorów: 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe (mokre, MF, Ca/Ca, AGM i żel)
Pojemność akumulatora: 20-160 Ah
Gwarancja: 5-letnia gwarancja
Nr artykułu: 40-161

ZESTAW ZAWIERA:
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ŁADOWARKĘ CTEK CTX TIME TO GO
ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ
INSTRUKCJĘ W JĘZYKU POLSKIM
POKROWIEC
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