Заредител за акумулатори
Model: AK-BC-02
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Код на продукта

AK-BC-02

Тип на продукта

Заредител за акумулатори

Захранващо напрежение
Изходно напрежение

110-240 V / 50/60 Hz
1.2 V

Тип на акумулатор

Ni-MH

Механичен изключвател

Няма

Заземяване

да

Защита OVP

да

Защита OCP

да

Защита OPP

да

Защита OTP

да

Защита SCP

да

Конектор за захранване

IEC C8

Дължина на кабел

0.5 м

Токови параметри

2.4 V DC 1500 мAh; AA 330 мA x 2 (lub 4,6,8); AAA 150
мA x 2 (lub 4,6,8)

Материал на изпълнение

ABS

Цвят на продукта

Сив

Работна температура
Опаковка
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)

0 - 35 °C
EcoBox
173 x 90 x 29 мм
245 x 140 x 46 мм

Нето тегло

164.3 г

Бруто тегло

246.2 г

Съответствие на CE

да

Съответствие на FCC

да

Съответствие на RoHS

да

Съответствие на REACH

да

Приложено оборудване

Кабел AK-RD-01A

Код EAN
Гаранция

5901720132758
24 месеца
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Oписание
Зарядното устройство Akyga® AK-BC-02 е универсално решение за зареждане на два типа батерии: AA (R6) и AAA
(R03).
Висококачествено удобно зарядно устройство за зареждане на до 8 батерии с индивидуално управление на всяка
клетка. Позволява бързо зареждане (1-5 часа) от една до осем акумулаторни батерии. Напълно независимите
канали позволяват различни размери и марки на батериите. Състоянието на заряда се сигнализира от 4 LED диода,
които в процеса на зареждане блестят ярко червено, а след зареждането блестят бледо червен цвят.
Зарядното устройство е оборудвано с всички необходими функции за безопасност и допълнителна защита срещу:
ефектите от претоварване и късо съединение,
презареждане на батерията,
прегряване на клетките (60ºC),
зареждане на батериите неправилно, повредено или с лоша полярност (което води до прекъсване на
зареждането).
Зарядното е за Ni-MH батерии.
Комплектът включва 8x AA / AAA зарядно устройство и 0.5m захранващ кабел.
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