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JEDNOKANAŁOWA ŁADOWARKA KEEPPOWER  

L1 LCD 
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Inteligentna jednokanałowa ładowarka KeepPower pozwalająca ładować ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) w 

rozmiarach 26650/18650/18500/18350/17670/17500/16650/16340/14650/14500/14430/10440 
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Specyfikacja:  

 Ekran LCD; 

 Kompatybilna z ogniwami Li-ion 26650/18650/18500/18350/17670/17500/16650/16340/14650/ 

14500/14430/10440; 

 Wejście: micro USB DC 5.0V 1000mA; 

 Wyjście: 4.2V±1% 500mA / 1000mA; 

 Wymiary: 116 x 46 x 33 mm 

 Waga z opakowaniem: 190g ± 2g 

 

 

Zestaw zawiera: 

1. Ładowarka L1 KeepPower 

2. Przewód USB (micro USB – USB) 

3. Woreczek ze ściągaczem 
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Ikony na wyświetlaczu LCD: 

Statusy ikon Co oznaczają 

 Ładowanie 
 

69% Wartość naładowania w procentach 
 

1000MA Prąd ładowania 
 

3.87V Napięcie ładowania 
 

 
„Brak baterii” lub „Zła polaryzacja” 
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Uwagi:  

 Naciśnij przycisk, aby zmienić prąd ładowania. 

 Długie naciśnięcie przycisku powoduje włącznie lub wyłącznie ekranu LCD 

 Prąd 500mA rekomendowany jest dla ogniw o rozmiarze: 18350/16340/14650/ 14500/14430/10440 

 Prąd 1000mA rekomendowany jest dla ogniw o rozmiarze: 26650/18650/1850017670/17500/16650 

 

Gwarancja:  

Na ładowarki KeepPower udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.  

 

 

 

UWAGA!  

ŁADOWARKA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO OGNIW LITOWO-JONOWYCH (LI-ION)  
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