GOAL ZERO VENTURE 35
PŘIPOJ MĚ
Venture 35 je dodáván v ochranném transportním módu.
Připoj zařízení do USB před použitím.
Venture 35 je designován s vysokou ochranu proti živlům
a s vyšším výkonem než jeho předchůdce. Powerbanka
disponující kapacitou baterie 35,52 Wh splňující stupeň
krytí IP67 je díky své vodotěsnosti a prachotěsnoti
skvělým společníkem pro Vaše dobrožství. Dobijte svůj
Venture 35 za pouhé tři hodiny skrze 18W USB-C Power
Delivery port a zároveň nabíjejte až dvě zařízení skrze
výstupy USB-A naráz. Součástí nového designu je
ochranný gumový obal, integrovaná 50lumenová svítilna
a vodotěsná zástrčka, chránící porty před živly, když
zařízení zrovna nepoužíváte.

SOLAR READY™
Venture 35 je zkonstruován pro rychlé dobíjení ze
solárních panelů Goal Zero Nomad®.
Doba nabíjení je závislá na atmosférických podmínkách a
poloze panelu vůči slunci.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
DOBA NABÍJENÍ
GOAL ZERO Nomad 5
GOAL ZERO Nomad 10
GOAL ZERO Nomad 20
USB-C (18 W)
BATERIE
Chemie článků
Typ článku
Kapacita
Životnost
Skladování
Řídící elektronika
PORTY
USB-A (výstup)

PŘED PRVNÍ POUŽITÍM NABIJTE!
Připojte přiloženým USB-C kabelem ke zdroji. Venture 35
je dodáván v ochranném módu baterie, který brání
přílišném samovolnému vybití baterie, které by mohlo
nastat během dlouhého časového intervalu při
nepoužívání (například při transportu zboží).
Venture 35 nebude nabíjet žádná zařízení, než jej
připojíte ke zdroji nabíjení.
1. Připojte Venture ke zdroji pomocí USB-C kabelu.
2. Zařízení se nabíjí, když svítí/blikají LED indikátory.
Každé světlo reprezentuje 25 % kapacity.
3. LED indikátory zůstanou rozsvícené, když je dosaženo
100 % nabití.

USB-C (vstup/výstup)
OBECNÉ
Svítilna
Krytí IP
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Záruka

www.goalzero.cz

12-24 h
6-12 h
4-8 h
3h
Li-Ion NMC
18650 by LG chem
35,52 Wh (3,7V 9600 mAh)
Stovky cyklů
Dobijte každé 3 měsíce
Ochrana proti přílišnému
vybití a přebití
2x 5 V, až 3 A (15 W max),
regulováno
5-12 V, až 3 A (18 W max),
regulováno
50 lm
IP67
286,9 g
11,2 x 6,8 x 2,8 cm
0-45 °C
24 měsíců

