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Ładowarka do akumulatorów Bosch C1: 

 

• numer zamówieniowy 0 189 999 01M 

 

• najprostsza z ładowarek Bosch serii C 

 

• obsługa jednym przyciskiem 

 

• przeznaczona do ładowania 12V akumulatorów 

 

• kompaktowe rozmiary (DxSZxW) 185 x 81 x 47 mm 

 

• cena detal netto 209 PLN 
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Skrócony opis funkcji ładowarki do akumulatorów Bosch C1: 

 

• napięcie ładowania: 12V 

 

• przeznaczona do akumulatorów: kwasowo- ołowiowych, żelowych, EFB, VRLA 

 

• pojemność ładowanego akumulatora 12 V: 5A h - 120 Ah 

 

• bezpiecznik wewnętrzny: 1,6A 

 

• Wybrane funkcje: 

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

• Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora 

• Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku pomylenia biegunów 

• Ładowanie sterowane automatycznie 
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Ładowanie głęboko rozładowanych akumulatorów (ładowanie impulsowe) 

 

• Jest to automatyczna funkcja ładowarki, której nie można wybrać ręcznie 

(uruchamia się tylko automatycznie). 

 

•Umożliwia ładowanie akumulatorów, których napięcie spadło poniżej 4,5V. 

 

• Jeśli napięcie akumulatora 12V na początku ładowania wynosi pomiędzy 4,5V -

10,5V ładowarka automatycznie przełączy się w tryb ładowania impulsowego. 

 

• Po osiągnięciu napięcia akumulatora ponad 10,5V ładowarka przełączy się 

automatycznie w standardowy tryb ładowania. 
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