Rękojeści akumulatorowe HEINE BETA® 4 NT
i ładowarka biurkowa HEINE® NT 4
Nowa jakość w gospodarowaniu energią

Rękojeści BETA 4 NT i BETA 4 SLIM NT
do ładowarki biurkowej NT 4.
Technologia Li-ion: bez efektu pamięci,
bezproblemowe ładowanie bez względu
na poziom naładowania baterii.
Duża pojemność: ponad dwukrotnie większa
pojemność w porównaniu do poprzednich baterii
akumulatorowych NiMH.
Wysokiej jakości metalowa konstrukcja
dla wysokiej stabilności i długiej eksploatacji.
Szybkie ładowanie: tylko ok. 2 godziny z ładowarką
biurkową NT 4. Podświetlony pierścień wokół
gniazda ładowarki - wskaźnik ładowania - pulsuje
podczas ładowania. Wskaźnik świecący światłem
ciągłym informuje o zakończonym procesie
ładowania.
Wskaźnik stanu naładowania w
zakrętce dolnej: pomarańczowy
wskaźnik świetlny informuje
o niskim poziomie naładowania
baterii.

Rękojeść akumulatorowa BETA 4 NT do ładowarki biurkowej NT 4

X-007.99.396

Ładowarka biurkowa NT 4

X-002.99.494

Rękojeść akumulatorowa BETA 4 SLIM NT do ładowarki biurkowej NT 4 X-007.99.474

Rękojeść akumulatorowa HEINE BETA® 4 USB
Nowa jakość w gospodarowaniu energią
USB

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i elastyczność.
Rękojeść HEINE BETA 4 USB można ładować przy
użyciu każdej ładowarki USB lub innego źródła energii
ze złączem USB. Rękojeść BETA 4 USB jest
wyposażona w unikatowy zintegrowany moduł izolacji
galwanicznej, chroniący rękojeść i użytkownika przed
skutkami stosowania niesprawnej ładowarki. Stanowi
to niezawodne zabezpieczenie przed bezpośrednim
przeniknięciem prądu sieciowego do rękojeści.
Technologia Li-ion: bez efektu pamięci,
bezproblemowe ładowanie bez względu
na poziom naładowania baterii.
Duża pojemność: ponad dwukrotnie większa
pojemność w porównaniu do poprzednich baterii
akumulatorowych NiMH.
Szybkie ładowanie: tylko ok. 4 godzin.

Wskaźnik stanu naładowania w
zakrętce dolnej: wskaźnik świecący
na pomarańczowo informuje o niskim
poziomie naładowania baterii, mruga
na zielono podczas ładowania, a świeci
w sposób ciągły, gdy rękojeść jest
naładowana.

Rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB Li-ion, zawiera: przewód USB
z zasilaczem sieciowym z aprobatą medyczną, podstawkę

X-007.99.388

Rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB Li-ion (bez przewodu USB)

X-007.99.387
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Wysokiej jakości metalowa konstrukcja
zapewnia trwałość i długą eksploatację.

