KEEPOWER
CARREGADORES DE BATERIAS
INTELIGENTES
DE ALTA FREQUÊNCIA

Keepower XL-PRO é o carregador profissional mais poderoso da linha Keepower que
combina carregadores de 12V e 24V numa unidade inteligente. Equipada com um
sensor de temperatura e um conector USB para carregar o iPod do utilizador, telemóvel
ou outro equipamento electrónico. Equipado com um modo de fornecimento super
forte (oferta) que mantêm a bateria completamente carregada sem a necessidade de
ligar o motor. Ele pode fornecer 30A, tornando-o adequado para salas de exposições ou
equivalente, e por inspecção ou reparo. Keepower XL-PRO é IP44 protegido.

Keepower XL-CON é o carregador profissional que combina carregadores de 12V e
24V numa unidade inteligente. Equipada com sensor de temperatura e conector USB
para carregar o iPod do utilizador, telemóvel ou outro equipamento electrónico.
Equipado com um modo de fornecimento super forte (oferta) que mantêm a bateria
completamente carregada sem a necessidade de ligar o motor. Ele pode fornecer 30A,
tornando-o adequado para salas de exposições ou equivalente, e por inspecção ou
reparo. Keepower XLC é IP44 protegido

Keepower Large é a escolha perfeita para o profissional de oficina que precisa de um
carregador, extremamente poderoso contudo simples para carregar os carros, carrinhas
e caravanas. Equipado com uma poderosa fonte de modo que garanta a bateria cheia,
mesmo sem o motor ligado. Carrega baterais 15A 12v, tamanho de baterais 40-300ah.
O carregador keepower Large é IP44 protegida

Keepower Medium é a escolha perfeita tanto para uso privado como semi-profissional
onde há necessidade de um rápido e possante, mas ainda simples, carregador para
carros, barcos e caravanas. O carregador Keepower Medium é equipado com um
recurso de modo de suprimentos para evitar perds de informaões de configuração do
carro quando trocar as baterias. O carregador Keepower Medium é IP65 protegido e
pode ser usado ao ar livre debaixo de chuva. Carrega todos os tipos de baterias , de 8A
de 20-160aH.

Keepower SMALL é o carregador ideal para todas as necessidades de sua casa.
Indicado para motocicletas, carros, barcos, caravanas e pequenos veículos 12V , O
carregador Keepower small é IP65 protegido e pode ser usado ao ar livre na chuva e
neve. Carrega todos os tipos de baterias , de 3AH de 80AH.

*Carrega todos os tipos de baterias *Teste de baterias *Eficiência de carga *Amplitude de 3Ah a 600Ah
*Sistema de arranque da viatura * Estabilizador de corrente / salva memórias *Ligeiros e pesados
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