S.O.S záchranca prišiel :
Je tu STARTZILLA 2012!
Ponuka Startzilla zosilnela.
Startzilla 2012 je nový 12V štartér a tester s líthiovou LIPO batériou pre
profesionálne používanie, ktoré spája 12/24V - model Startzilla 3024.
Ohromne výkonný, ohromne bezpečný, ohromne pohotový.
Kompaktný a ľahký, vždy pripravený ísť do akcie.
Nie je náhoda, že Startzilla je nový záchranca!

•
•
•
•

12V štartér
12V tester batérie a vozidla
Funkcia studeného štartu – naštartuje vaše vozidlo aj pri -20 stupňoch Celzia
LONG LIFE technológia udržania výkonu batérie a taktiež garancia ochrany
spotrebiteľa

• Vysoko intenzívne červené a biele LED svetlá s rozličnými prevádzkovými režimami
•
•

Power bank s programovateľnými USB výstupmi 12-16-19V
Kompaktný a ľahký vďaka LIPO líthiovej baterke

Riešenie objavené, čas ušetrený!
Startzilla nájde a rýchlo vyrieši akékoľvek
problémy s naštartovaním vozidla.
Kontrola správnej funkcie
obvodu alternátora vo
vozidle.
Kontrola kapacity batérie
(CCA).
Meradlo stavu nabitia
batérie.

Štartovanie v akýchkoľvek
podmienkach !
Startzilla sa nebojí polárnych teplôt. Je
vždy pripravená na prevádzku a to aj
v prípade, že ju ponecháte v chlade a to
vďaka funkcii studeného štartu, ktorý sa
vykonáva dokonca v teplotách aj -20
stupňov Celzia.

Spoľahlivý a bezpečný zdroj energie!
Maximálne bezpečie pre užívateľa
a vysoká spoľahlivosť vďaka špeciálnym
ochranným prvkom.

SILNÁ PODPORA, VŽDY!
V prípade, že zostanete bez
svetla, Startzilla príde vhod:
vysoko-intenzívne biele
a červené LED svetlá môžu byť
použité v móde fix pre stále
svietenie, ako aj
v prerušovanom móde na
signalizáciu nebezpečia alebo
vysielania S.O.S. signálov.
Startzilla slúži tiež ako power
bank pre elektronické
zariadenia cez USB
programovateľné výstupy :
12-16-19V.

Zavolajte nám na predajne a objednajte si zariadenia už teraz!
Kuriér Vám ich rád doručí a nemusíte nikam chodiť.

Obj.č: 829521

Startzilla 2012 – 12V
štartér a tester

479€

bez DPH

Obj.č. 829522

Startzilla 3024 LiPO 12/24V
štartér a tester

548€

bez DPH

