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μπαταρία λιθίου του παρουσιάζει μια εξαιρετική δύναμη στην 
αναλογία του μεγέθους. 
Ξεκινά οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ένα αποφορτισμένη 
μπαταρία 12V (υγρό, γέλη, AGM, Start & Stop) σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΛΙΘΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Βοηθητικό φως (1 led) με 3 λειτουργίες φωτισμού: κανονική, στροβοσκοπική, 
SOS.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

Το καλώδιο έξυπνων άλμα μόλυβδο προστατεύει τόσο 
την μπαταρία και το όχημα είναι ηλεκτρονικών συστημάτων:
- Τεχνολογία anti spark,
- Προστασία από βραχυκυκλώματα,
- Προστασία από αντιστροφή πολικότητας.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Smart μολύβδου άλμα 4 ακροφύσια συμπιεστή

σωλήνα συμπιεστή

Καλώδια USB πολλαπλών 
συνδέσμων

 - Φορτιστής 12V
 - πούρο αναπτήρα

USB 5V / 2A

USB 5V / 1A

Πρίζα
12V / 10A

Ο NOMAD POWER 30 COMPRESSOR είναι μια εξωτερική μπαταρία εφεδρικής λειτουργίας που 
συνδυάζει 4 λειτουργίες:  
- Booster για 12 V οχήματα (μοτοσικλέτα, quad, ελαφρύ όχημα, SUV, χρησιμότητα).
- παροχή ρεύματος Αυτόνομη για όλα τα είδη των ηλεκτρικών συσκευών.
- Συμπιεστής. 
- Λυχνία έκτακτης ανάγκης.

 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ολοκληρωμένη συμπιεστή του (50 l / min) σε συνδυασμό με τα 
διάφορα ακροφύσια που περιλαμβάνονται, σας επιτρέπουν να 
φουσκώσετε γρήγορα: τροχοί, σφαίρες, είδη παραλίας ...

Χάρη στην εξαιρετική χωρητικότητα αποθήκευσης, έχει εξαιρετική 
αυτονομία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου δέκα φορές χωρίς να 
επαναφορτιστεί.

Ελαφρύ (1,7 κιλά) και συμπαγές, θα ταιριάζει ιδανικά στο ντουλαπάκι του 
αυτοκινήτου ή σε μια τσάντα ταξιδιού.

ΜΙΑ SMART ΠΡΟΪΟΝ

Παρέχεται με αξεσουάρ:

 - 2 USB θύρες 5V (2 A / 1 Α) για τη φόρτιση smartphone, δισκίο, 
GPS, κλπ 

 - 1 πρίζα 12V (10A), ιδανική για κατασκήνωση, για την τροφοδοσία 
μιας ηλεκτρικής συσκευής 12V (ψυγείο, τηλεόραση, ανεμιστήρας κ.λπ.)

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ

Το Nomad Power PRO TRUCK είναι εξοπλισμένο με οθόνη LCD που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με:
• η πίεση σύμφωνα με την επιλεγμένη μονάδα,
• η% της φόρτισης της μπαταρίας,
• την τάση κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΟΘΟΝΗ LCD

οθόνη LCD


