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Zajímavé produkty 
z katalogu Distrelec 

Distrelec, distributor elektroniky a příslušenství pro výpočetní 
techniku, nabízí v rámci své rozsáhlé nabídky široký výběr kvalitních 
produktů od více než 1 000 předních značkových výrobců v oblas-
ti elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlako-
vzdušných zařízení, nářadí a příslušenství, jako je např.:

Nabíječka a zkoušečka baterií Energy XC3000

Nabíjecí stanice s funkcí vybíjení a testování je určena k nabíjení 
baterií NiMH, NiCd, Li-Ion a Li-Po, k testování primárních a knof-
líkových baterií (typu alkali-mangan, zinek-vzduch a lithium). K síti 
se připojuje síťovým zdrojem, který je součástí balení. 
– Kombinovaná nabíječ-

ka s funkcí vybíjení 
a testování baterií. 

– K nabíjení jedné až 
osmi NiMH/NiCd mi-
krobaterií AAA nebo 
tužkových baterií AA, 
popř. jedné až čtyř ba-
terií typu C nebo D. 

– Současné nabíjení jed-
né až dvou NiCd 9V 
baterií nebo jedné ba-
terie Li-Ion/Li-Po. 

– Samostatně volitelný 
nabíjecí program pro 
jednotlivé nabíjecí 
šachty. 

– Nabíjecí programy: 
nabíjení, vybíjení, test 
baterie a cyklický re-
žim. 

– Grafické znázornění 
zvoleného programu 
na LCD displeji. 

– Automatické spuštění nabíjecího cyklu, jestliže není zvolen žádný 
program. 

– Nabíjecí proud pro válcové baterie nastavitelný ve dvou stupních. 
– Zobrazení napětí, proudu, kapacity a času na displeji LCD. 
– Rychlý test kapacity vložených baterií. 
– Udržovací dobíjení baterií NiMH a NiCd.
– Kontrola nabíjení s detekcí Delta U, kontrola teploty a časovač. 
– Ochrana proti přebití a přepólování. 
– Detekce chybných baterií. 
 
Informace k dodávce: 
– včetně síťového zdroje,
– hmotnost 1,6 kg,
– vstupní napětí 100 až 240 V AC, 50/60 Hz.

Standardní dodací doba je 24 hodin, náklady za dopravu zásil-
ky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na hmotnosti a počtu 
položek v zásilce. Kromě tištěného katalogu elektroniky a PC pří-
slušenství naleznete kompletní program v on-line shopu Distrelec 
(www.distrelec.com), rovněž s podporou různých způsobů elektro-
nického obchodu.

http://www.distrelec.com

  www.distrelec.com

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek 
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

•  přímý dodavatel elektronických součástek  a počítačového  
 příslušenství
•  dodací lhůta je 24 hodin
•  nízké přepravní náklady
•  od více než 1000 výrobců
•  kompetentní, česky mluvící operátoři
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů
•  Součástky balené pro automatické zpracování. 
•  Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro 
   více než 1400 výrobců. 

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

Česká republika:
Telefon: 800 14 25 25
Fax: 800 14 25 26
E-mail: info-cz@distrelec.com
www.distrelec.cz

Slovenská republika:
Telefón: 0800 00 43 03
Fax:  0800 00 43 04
E-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.sk


