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Světlo je OSRAM

Informace o nových produktech OSRAM

OSRAM BATTERYcharge 901
Připravte se na cestu - OSRAM Vás vybaví užitečnými pomocníky

OSRAM BATTERYcharge 901 je chytrá 1A nabíječka pro údržbu baterií pro vozidla 6V a 12V, která dokonale doplňuje a rozšiřuje produktovou 
řadu OSRAM BATTERYcharge. Je speciálně navržena pro motocykly a menší vozidla s objemem motoru do 1,2 litru. Stisknutím tlačítka spustí 
7-stupňový nabíjecí cyklus pro lithiové baterie nebo 9-stupňový cyklus pro olověné/AGM baterie. Jednotka se zapojuje přímo do zásuvky 230V 
a lze ji připojit pomocí přiložených svorek nebo O -kroužky pro nabíjení menších baterií. Po zapojení do zásuvky si můžete být jisti, že nabíječka 
bude nabíjet a udržovat baterii vašeho vozidla, protože po úplném nabití baterie se automaticky přepne do režimu dlouhodobé údržby. Ovládá 
se jedním tlačítkem, má jasný LED displej, snadno a jednoduše se používá. Umožňuje odečíst úroveň nabití baterie i za špatných světelných 
podmínek a ve tmě. Má bezpečnostní funkce: ochranu proti zkratu a přepólování, a také režim údržby za chladného počasí, který chrání baterie 
při nízkých teplotách. OSRAM poskytuje 2-letou záruku1)



 — Pro 6V a 12V vozidla
 — Do velikosti motoru 1,2 l 
 — Kapacita nabíjení 1 A 
 — Zapojuje se přímo do zásuvky 230 V 
 — Jasný LED displej 
 — Kompatibilní se systémem Stop/Start 
 — 7-stupňový nabíjecí cyklus pro lithiové baterie nebo 

9-stupňový cyklus pro olověné/AGM baterie. 
 — Režim pro údržbu za chladného počasí 
 — Ovládání jedním tlačítkem 
 — Rychlospojky se svorkami nebo O-kroužky 
 — Ochrana proti zkratu a přepólování
 — Režim dlouhodobé údržby 
 — 2letá záruka OSRAM1

 — Navrženo pro údržbu baterií motocyklů a malých 
vozidlech 

 — Poskytuje energii pro dobíjení baterií menších velikostí 
 — Vhodné pro dlouhodobou údržbu baterie 
 — Displej informuje uživatele o průběhu nabíjení 
 — Jednoduchý design umožňuje snadné použití pro 

koncového uživatele 
 — Svorky nebo O-kroužky součástí dodávky pro 

dlouhodobé připojení na obtížně přístupná místa 
 — Chrání baterie při nízkých teplotách 
 — Automaticky přepne na režim dlouhodobé údržby, když je 

baterie plně nabitá

BATTERYcharge 901

VLASTNOSTI VÝHODY

OSRAM BATTERYcharge 901

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ 

Kompatabilní se Start/Stop systémem 
i pro Li-Ion baterie

Režim údržby za chladného počasí chrání 
baterie před nízkými teplotami

Plně automatický vícestupňový nabíjecí 
proces

Snadné připojení přímo do zásuvky 
na síťové napětí

Navrženo pro dobíjení motocyklů 
a menších vozidel
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Název produktu Objednací 
číslo EAN10 Typ balení

Rozměry produktu 
(výška x délka  
x šířka [mm])
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OSRAM 
BATTERYcharge 901 OEBCS901 4062172248563 krabička 109.9 x 55.9 x 40 12 6/12 220-240 25 ANO ANO ANO 2

TECHNICKÁ DATA


