
Nabíječka s mikroprocesorem EverActive NC-1600 

2 roky záruka, (kód 103188) 

 

Nabíječka EverActive NC 1600 má 16 nezávislých kanálů nabíjení Ni-MH baterie velikosti 

R6 / AA nebo R03 / AAA, každá buňka je sledována individuálně. To vám umožní nabíjet 

16 baterií v libovolné kombinaci, jakékoliv kapacity, libovolného výrobce! 

 

Klíčové vlastnosti nabíječky NC1600 

- Rychlé načítání velké množství baterií najednou - ideální pro průmyslové a profesionální použití 

- Podsvícený LCD displej s ukazatelem stavu nabití baterií pro každou buňku (Při nabíjení, 

jednoduchým a přehledným způsobem zobrazuje sloupcový graf, aktuální stav nabití (což odpovídá 

25/50/75/100%)) 

- Zahrnuje AC adaptér 100-240 V AC a 12V adaptér do auta 

- Má funkci obnovení 

- Nabíječka je chráněna proti zkratu, chybné vložení baterií a přehřátí 

- Nabíjení mikroprocesorem řízený detekce -dV - zajišťuje úplné nabití pro každou buňku zvlášť 

 

Obsah balení 

- Nabíječka 

- AC adaptér 

- 12V adaptér do auta 

- Poučení v polštině, angličtině a němčině, češtině 

 

Specifikace 

- Podporované typy baterií: 1-16 (R03 AAA / R6 AA Ni-MH) 

- nabíjecí proud AA: 500mA max. 16x 

-AAA: 16x 250mA max. 

- 50-500mA vybíjecí proud v závislosti na množství a typu buněk 

- bezpečnostní mikroprocesorové řízení -dV 

- Ochrana proti přehřátí baterií 

- ochrana proti přetížení / zkratu 

- detekce poškozených buněk a alkalické 

- Režimy nabít (nabíjení), (refresh) 

- snadno čitelný LCD displej s modrým pod svícením 

- grafický údaj o úrovni nabití 

- Napájení 100-240 50-60H AC / 12V DC 2A 

- Rozměry 280 x 105 x 30 mm 

- záruka 2 roky 

- Přibližné nabíjení Maximální doba 1-16ks (AA 2000mAh ~ 5h) 

- 1-16 kusů (AA 2500mAh ~ 6h) 

- 1-16 ks (AAA 800 mAh ~ 4h) 

- 1-16 ks (AAA 1000 mAh ~ 5h) 
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Kontakty obchodu TOPBATTERY.CZ  

+420 272 654 238,  info@topbattery.cz, www.topbattery.cz 

TOP BATTERY, s.r.o. 
Pražská 68/12 

10200  Praha 10 - Hostivař 

Česká republika 

IČ: 24825905 

DIČ: CZ24825905 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo C 

177884. 

Banka: Raiffeisenbank 

Číslo účtu: 6126847001 / 5500 

 

Otevírací doba Po-Pá / 8-18h Na této prodejně NEPŘÍJMÁME ŽÁDNÉ PLATEBNÍ KARTY. 

Platba pouze v hotovosti. Děkujeme za pochopení. 

 

  Nacházíme se: 
- cca 2km od sjezdu z Jižní spojky (Hostivař) 

- cca 5km od Brněnské dálnice (sjezd č.2 Chodov) 
- cca 3km od sjezdu z Jižní spojky (Štěrboholy/Hostivař) 

 

    Autem/parkování: 
- parkování vedle prodejny v ulici Pod Plískavou 
(4 stání včetně 1 stání označeného pro hendikepované) 

- naproti vratům, které se nacházejí na levé i pravé části prodejny 
- do navigace zadávejte Praha, Pražská 12 

- GPS 50°3'7.790"N, 14°31'23.073"E 

Prosíme zákazníky, aby omezili parkování před prodejnou. A parkovali pouze naproti našim vratům, které 

jsou na levé i pravé straně prodejny. Prostor jinak není určen pro parkování, ale jako chodník. Někteří 

občané nesou parkování před naší prodejnou nelibě. :) Mnohokrát děkujeme za Vaše pochopení. Celý Team 

Top Battery 

 

  Tramvají: 
- č. 22, 26, 57, 59 zastávka Na Groši 
 

Autobusem: 
- č. 101, 175,181 zastávka Na Groši 

- č. 101, 177, 506, 609 zastávka Obchodní centrum Hostivař 

 

  Chůzí: 
- Prodejna Top Battery se nachází na křižovatce ulic Pražská Švehlova směr Chodov či sídliště Košík. Naproti 
prodejně je společnost Pneu Šafránek. Prodejna je také 2 minuty od OC Park Hostivař a čerpací stanice OMV. 

Nedaleko prodejny se také nachází povodí Botič a vodní nádrž Hostivař. V druhé polovině ulice Pražská najdete 

prodejnu autodílů APM. 
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