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Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

550 A 12 V 5 x 500 F 100 F 12V 90 s 12V/10A 120 s 5V/2A 20 min 21.5 x 14.8  
x 5 1.42

MADE in PRC

STARTRONIC 600

IEC-60335-2-29

Ref. 026759

Met z’n vermogen (550A bij het opstarten) kan het apparaat binnen 2 minuten lichte voertuigen 
(benzine & diesel) met een 12V accu starten.
2 «forceer» modes beschikbaar, voor een optimale doelmatigheid :
- «Bypass» modus, om een voertuig met een diep ontladen accu op te starten.
- «Glow» modus (voorverwarmen) om dieselmotoren bij lage temperaturen op te starten.
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Compact (1420g), eenvoudig mee te nemen en makkelijk op te 
bergen in de kofferbak van de auto.

COMPACT

EENVOUDIG IN GEBRUIK

- Technologie zonder accu (batteryless). 
- Blijvend operationeel, zelfs na jaren opslag. 
- Ongevoelig voor extreme temperaturen (-40°C /+65°C).
- Lange levensduur, kan 10 000 keer gebruikt worden zonder dat de 
prestaties afnemen.

ZONDER ONDERHOUD

Elektronische beveiliging :
- Beveiliging tegen kortsluiting. 
- Beveiligd tegen polariteitsomwisseling.
- Beveiligd tegen diepe ontlading.

VEILIG STARTEN

Geleverd met :

Tas Plug 
sigarettenaansteker

Aansluiting micro 
USB (5V / 2A)

Aansluiting
(voor aansluiting op sigarettenaansteker 12V / 10A)

De STARTRONIC 600, geschikt voor voertuigen met een 12V accu, is een autonome intelligente starter 
zonder interne accu. Het apparaat is voorzien van supercondensatoren en maakt gebruik van de 
restspanning van de accu om zich op te laden en de motor binnen enkele seconden op te starten. Opladen 
aan de netspanning is niet meer nodig.
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Aansluiten Opladen van de 
condensatoren

Starten

PASSENDE AANSLUITINGEN

De STARTRONIC kan op 3 manieren voorgeladen worden :
- met een 12V substitutie-accu (vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop) in minder dan 2 
minuten.
- Met een sigarettenaansteker aansluiting (12V / 10A) binnen 2 minuten.
- dankzij de micro USB aansluiting (5V / 2A) binnen 20 minuten (kabel niet 
standaard meegeleverd).
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