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Světlo je OSRAM

Informace o nových produktech OSRAM

1) Více na www.osram.com/am-guarantee

Dobíjecí kably OSRAM  
pro elektromobily
Široká škála produktů
Nabíjecí kabely OSRAM jsou navrženy pro širokou škálu různých vozidel, od plně elektrických až po plug-in hybridy. S nabídkou celkem pěti 
nových kabelů si nyní můžete vybrat ten správný pro své vozidlo a nabíjet jej na většině nabíjecích stanic, ať už na cestách, v práci, na nákupech 
a samozřejmě doma pomocí nástěnné nabíjecí stanice.

Dlouhá životnost a vynikající vlastnosti
Všechny dobíjecí kabely OSRAM jsou dlouhé 5 metrů, jsou vybaveny ergonomickou rukojetí, snadno se s nimi manipuluje. Jsou vyrobeny v nej-
vyšší kvalitě, chráněny proti vniknutí prachu nebo vody, s certifikací IP65. Jsou odolně i proti nárazu (IK10), testovány a certifikovány TÜV. Splňují 
všechny evropské normy a prošly předepsanými postupy posuzování shody. Každý kabel má životnost až 20 000 hodin, 2letou záruku OSRAM* 
a pro extra ochranu je dodáván s vlastním odolným, robustním a kompaktním úložným pouzdrem. Uživatelské pokyny jsou pohodlně připevněny 
na zadní straně úložného pouzdra a jsou tak rychle po ruce.
 
 



 — Kompatibilní pro plně elektrická vozidla
 — Kompatibilní pro plug-in hybridní vozidla 
 — Kompatibilní s nabíjecími stanicemi typu 2 
 — Kompatibilní s vozidly s nabíjecím připojením typu 1/2  

(viz tabulka) 
 — Nabíjecí rychlost 16/32A až 3,6 / 7,2 / 22 kWh 
 — Délka: 5 m 
 — Rukojeti vybavené ochrannými krytkami 
 — Testováno na odolnost proti vodě v souladu s IP65
 — Testováno na odolnost proti nárazu v souladu s IK10 
 — Úložné pouzdro součástí dodávky 
 — TÜV a CE certifikace
 — 2 roky záruka 1)

 — 30kWh-baterie ~ 8 h.
 — 60kWh-baterie ~ 16 h.
 — 90kWh-baterie ~ 24 h.

 — Doma, na pracovišti nebo na veřejných nabíjecích 
stanicích 

 — Přizpůsobeno individuálním potřebám 
 — Ergonomicky navržené rukojeti pro pohodlné uchopení 
 — Ochranné krytky zabraňující vniknutí prachu a vody 
 — Robustní a odolné kabely a rukojeti 
 — Pouzdro EVA pro snadnou přepravu, skladování a 

ochranu proti poškození 
 — Kvalita prověřena a testována 
 — Výrobek odpovídá platným evropským předpisům a byl 

podroben předepsanému postupu posouzení shody
 — Životnost až 20 000 hodin

VLASTNOSTI VÝHODY

Dobíjecí kabely pro elektromobily

Doby nabíjení při 16A 2)

KONEKTOR DO ELEKTROMOBILU TYP 1

KONEKTOR DO ELEKTROMOBILU TYP 2

1) Více na www.osram.com/am-guarantee 2) Nabíjecí časy jsou referenční, mohou se lišit
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konektor do elektromobilu typ 1

Konektor do dobíjecí stanice typu 2, 
konektor do elektromobilu typ 2

Název produktu Objednací 
číslo EAN10 A kW V Fáze

Typ konektoru 
dobíjecí stanice / 

typ konektoru  
do elektromobilu 

Záruka
[roky]

Minimální 
objednací 
množství

[ks]

IP Obr. č.

BATTERYcharge 5PIN 1PHASE OCC11605 4052899624108 16 3.6 240 1 typ 2/ typ 1 2 4 65 1

BATTERYcharge 7PIN 1PHASE OCC21605 4052899624115 16 3.6 240 1 typ 2/ typ 2 2 4 65 2

BATTERYcharge 5PIN 1PHASE OCC13205 4052899624146 32 7.2 240 1 typ 2/ typ 1 2 4 65 3

BATTERYcharge 7PIN 1PHASE OCC23205 4052899624122 32 7.2 240 1 typ 2/ typ 2 2 4 65 4

BATTERYcharge 7PIN 3PHASE OCC23P05 4052899624139 32 22 480 3 typ 2/ typ 2 2 4 65 5

TECHNIKÉ ÚDAJE


