CS FREE

MULTIFUNKTIONELL BÄRBAR
BATTERILADDARE OCH SMART
UNDERHÅLLSLADDNING MED
ADAPTIV BOOST-TEKNIK
CTEK:s CS FREE är världens första multifunktionella
portabla batteriladdare och smarta underhållsladdare
med Adaptive Boost-teknik.
Du kan ladda och underhållsladda alla typer av 12 V-blyeller litiumbatterier var som helst med solpanel,
fritidsbatteri eller elnät. Och om batteriet är helt
urladdat kommer den revolutionerande Adaptive Boosttekniken från CS FREE att fungera på det säkraste och
snabbaste sättet för att sätta igång ditt batteri så att du
kommer igång inom 15 minuter.
BÄRBAR LADDNING, VART DU ÄN GÅR
CS FREE ger dig friheten att ladda och underhållsladda
alla typer av 12 V-bly- eller litiumbatterier var du än är –
även om du inte har tillgång till ett eluttag.
Använd den som en bärbar laddare för att fylla på ditt
batteri med nätström, eller anslut det till en solpanel
eller ett 12 V-batteri för fullständig laddningsfrihet vart
du än är på väg.
CS FREE är också försedd med vår revolutionerande
Adaptive Boost-teknik, så om ditt fordon inte startar
är det bara att koppla in det för att låta CS FREE
automatiskt analysera batteriets tillstånd. Den kommer
då att fungera på det säkraste och snabbaste sättet
att ge batteriet den kraft det behöver för att starta ditt
fordon inom 15 minuter.
Till skillnad från de flesta starthjälpare är CS FREE
känslig och säker, den undviker att skada ditt batteri
eller bilens elektronik genom att bara ge batteriet den
laddning som behövs för att få dig att komma igång.
CS FREE är också en smart underhållsladdare och
avancerad powerbank för att hålla batteriet och
tekniken igång så att de alltid är redo att användas.

• Fyra avancerade produkter i en bärbar enhet
– Adaptive Booster, batteriladdare, smart
underhållsladdare och avancerad powerbank.
• Multifunktionell bärbar laddning och
underhållsladdare som du kan använda var som
helst utan att vara bunden till något eluttag
• Ansluts till elnätet eller kopplas till en solpanel eller
ett 12 V-batteri för fullständig laddningsfrihet
• Adaptive Boost är det säkraste sättet att sätta
igång ett urladdat batteri så att du kommer igång
inom 15 minuter
• Smart underhållarsladdare och avancerad
powerbank för att hålla batteriet och tekniken i
toppskick
• 2 års garanti för din trygghet

CS FREE

TEKNISK DATA

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

INEFFEKT

USB-C, 5 VDC – 25 VDC, 3 ADC/60 W max

UTEFFEKT

12 V, 20 A/240 W max

STARTSPÄNNING

3.0 V

DRIFTSTEMPERATUR

-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)

OMGIVNINGSTEMPERATUR VID
FÖRVARING

-20 °C till +45 ˚C (-4 °F till +113 °F)

BATTERIKEMI

Bly-syra, Litiumjon

BATTERITYPER

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

BATTERIKAPACITET

10-130 Ah

KAPSLINGSKLASS

IP54

GARANTI

2 år

NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)

1.4 kg

MÅTT (L X B X H)

248 x 98 x 78 mm

USB A-PORT

5 VDC, 2.4 ADC/12 W max

USB C-PORT

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

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om
laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet,
enkelhet och flexibilitet är utmärkande
för alla produkter och lösningar som
utvecklats och säljs av CTEK.
CTEK levererar laddare till mer än 70
länder över hela världen. CTEK är också
en pålitlig underleverantör till många av
världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.
För mer information besök
WWW.CTEK.COM

NÄTADAPTER
INEFFEKT

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

UTEFFEKT

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

KABELLÄNGD

1m

KABELTYP

USB-C

KAPACITET

66 Wh

CELLKEMI

Polymer litiumjon

CELLTYP

Pouchcell

URLADDNINGSTEMPERATUR

-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)

LADDTEMPERATUR

0 °C till +45 ˚C (32 °F till +113 °F)

LAGRINGSTID

1 år

LIVSLÄNGD

300 cykler, 80 %

© CTEK SWEDEN AB, 2021 | SE-SV

INBYGGT BATTERI

