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NOMAD POWER 15
Ref. 026377

De lithium batterij zorgt voor een uitzonderlijk sterk 
laadvermogen. 
Voor het opstarten van kleine auto’s met een lege 12V accu 
(liquide, gel, AGM, Strart &Stop) in enkele seconden.
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Licht (480g) en compact, eenvoudig op te bergen in het 
handschoenenvakje of mee te nemen in een reistas.

HANDZAAM FORMAAT

- 2 USB 5V (4A) ingangen om smartphone, tablet, GPS enz. op 
te laden.  

- 1 19V PC stopcontact (3.5A) en 8 aansluitingen om het 
overgrote deel van de huidige pc’s aan te sluiten of op te laden.

- 1 12V stopcontact (12A), ideaal voor op de camping, of om 
een 12V elektrisch apparaat (televisie, ventilator enz.), aan te 
sluiten.

ELEKTRISCHE VOEDING

Hulplamp (1 led) met 3 verschillende standen.

ZAKLAMP FUNCTIE

De «intelligente» startkabel spaart de accu en de 
elektronische onderdelen van de auto :
- Anti-vonken technologie,
- Bescherming tegen kortsluiting,
- Bescherming tegen ompoling.

VEILIG STARTEN Geleverd met hoesje 
en accessoires.

Intelligente 
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USB kabel - 12V Oplader
- Plug 
sigarettenaansteker

12V /12A 
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USB

PC stopcontact

De NOMAD POWER 15 is een externe hulpaccu, die ook al uw mobiele elektrische apparaten kan 
opladen. 
Het apparaat biedt 3 functies :
- Autonoom opladen van smartphones, tablets, draagbare pc’s, enz.
- Starthulp voor voertuigen met 12V accu’s (motoren, boten, kleine auto’s).
- Hulplamp/waarschuwingslamp.

Dankzij een excellente opslagcapaciteit (15Ah) kan hij een tiental 
keren gebruikt worden alvorens de batterij weer op te moeten laden.

UITZONDERLIJK LANGE AUTONOMIE

SPECIAL HOBBY
Niet voor professioneel gebruik.


