CS FREE

DRAAGB. 4-IN-1 LADER,
DRUPPELLADER, ADAPT.
BOOSTER/POWERBANK
De bekroonde CS FREE is ‘s werelds eerste
multifunctionele, 4-in-1 draagbare accuader,
druppellader, adaptieve booster en powerbank.

• Multifunctionele·draagbare 4-in-1 acculader,
druppellader, adaptive booster en powerbank

Hiermee (druppel)laadt u overal elke 12 V loodzuur- of
lithiumaccu (LiFePO4) met behulp van een stopcontact,
zonne-energie of vrijetijdsaccu’s. En als uw accu leeg
is, is de revolutionaire Adaptive Boost-technologie van
CS FREE de veiligste en snelste manier om u binnen 15
minuten weer op weg te helpen.

• Zorgt ervoor dat u binnen 15 minuten van een lege
accu weer op weg kunt gaan

THUIS OF OFF-GRID OPLADEN

• Werkt met alle soorten 12 V loodzuur- en
lithiumaccu’s

• Geschikt voor gebruik bij auto’s, vrijetijdsvoertuigen,
bestelwagens, boten, motorfietsen, jetski’s en nog
veel meer!
• Kan worden gevoed door een serviceaccu of
zonnepaneel voor volledig off-grid opladen.

Vier geavanceerde producten in één draagbare unit

• Natuurlijk kan hij ook op een stopcontact worden
aangesloten!

• Acculader: gebruik hem als een draagbare lader om uw
accu bij te laden, sluiten hem aan op een stopcontact,
of als u niet in de buurt van een stopcontact bent, op
een zonnepaneelset of 12 V accu voor volledige vrijheid
van opladen, waar u ook bent.

• Onderweg opladen met de 12 V
accessoireaansluiting

• Slimme druppellader: houdt uw accu in topconditie,
thuis of zonder aansluiting op het elektriciteitsnet.
• Adaptive Boost: is de veiligste manier om uw lege accu
op te laden, zodat u binnen 15 minuten weer op weg kunt.
• Hightech powerbank: laadt uw laptops, smartphones,
tablets en camera’s bij wanneer ze dat nodig hebben.

De CS FREE geeft u de vrijheid om elke 12 V loodzuur- of
lithiumaccu op te laden en te druppelladen, waar u ook
bent, zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact bent.

• Kan veilig aangesloten blijven op netstroom,
serviceaccu of zonnepaneel voor slim druppelladen
• USB-C- en USB-A-uitgangen voor het opladen van
technologie zoals laptops, smartphones en tablets
• Gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te bedienen,
gemakkelijk te begrijpen
• Geen modi om te selecteren - sluit de CS FREE
gewoon aan en hij doet de rest
• De aftelfunctie laat zien hoelang het duurt voordat
uw accu volledig is opgeladen
• 2 jaar ‘gemoedsrust’-garantie

CS FREE

EEN VEILIGE START GEVEN

INPUT

USB-C, 5 VDC – 25 VDC, 3 ADC/60 W max

OUTPUT

12 V, 20 A/240 W max

STARTSPANNING

3.0 V

OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS
BEDRIJF

-20˚C tot +50˚C (- 4 °F tot +122 °F)

OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS
OPSLAG

-20˚C tot +45˚C (- 4 °F tot +113 °F)

ACCUCHEMIE

Loodzuur, Lithium-ion

ACCUTYPES

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

ACCUVERMOGEN

10-130 Ah

MATE VAN BESCHERMING

IP54

GARANTIE

2 jaar

NETTOGEWICHT (EENHEID MET
KABELS)

1.4 kg

AFMETINGEN (L X B X H)

248 x 98 x 78 mm

USB-A OUTPUT

5 VDC, 2.4 ADC/12 W max

USB-C OUTPUT

5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC,
3 ADC/60 W max

NETADAPTER
INPUT

100 VAC – 240 VAC, 50 Hz–60 Hz, 60 W max

OUTPUT

USB-C, 5 VDC – 20 VDC, 3 ADC, 60 W max

KABELLENGTE

1m

KABELTYPE

USB-C

INTERNE ACCU
CAPACITEIT

66 Wh

CELCHEMIE

Polymeer lithium-ion

CELTYPE

Pouch Cell

ONTLAADTEMPERATUUR

-20 ˚C tot +50 ˚C (- 4 °F tot +122 °F)

LAADTEMPERATUUR

0˚C tot +45˚C (32˚F tot 113˚F)

HOUDBAARHEID

1 jaar

LEVENSDUUR

300 cycli, 80%

De CS FREE is een Adaptive Booster
waarmee u binnen 15 minuten vanaf een
lege accu kunt vertrekken. Hij analyseert
automatisch de toestand van de accu
en zoekt de veiligste manier om hem
voldoende vermogen te geven om het
voertuig veilig te starten.
In tegenstelling tot de meeste boosters
of jumpstarters, is de CS FREE gevoelig
voor de toestand van de accu en geeft
deze alleen de lading die nodig is om u
op weg te helpen - dus volkomen veilig
voor uw accu en uw gevoelige voertuigelektronica.

MET CTEK GEGARANDEERDE
KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat voor
u klaar om alle vragen te beantwoorden
over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel; dat zijn de kenmerken
van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen.
CTEK levert laders in meer dan 70 landen
wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van
‘s werelds meest exclusieve fabrikanten
van auto’s en motorfietsen.
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer
informatie
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