
SYMBOL E1000 PRO

MAGAZYN ENERGII                                    1000Wh 

MOC WYJŚCIOWA CIĄGŁA                       1200W 

WAGA                                                             9,1 kg 

WYMIARY (dł/szer/wys)    298/199/215 

KLASA OCHRONY                  IP 32 

Temperatura
pracy

Ładowanie          0’C do +45’C 

Rozładowania       -20’C do +45’C

Dział sprzedaży 660-734-513 
Doradca techniczny 600-440-619

 akumulatory@enerblock.pl, www.enerblock.pl

Polub nas na         Enerblock.akumulatory

E1000 PRO

Przenośnia stacja zasilania ENERBLOCK E1000 PRO 
(1000Wh) dzięki nowoczesnej technologii wbudowane-
go akumulatora Litowo-Jonowego może zasilać do 10 
urządzeń równocześnie m.in. urządzenia AGD, RTV, 
medyczny i być zastosowane w nagłych wypadkach 
jako awaryjne źródło energii, a także jako mobilne 
żródło zasilania podczas campingów i innych 
aktywności na świeżym powietrzu.  Urządzenie 
stanowi nowoczesną alternatywę dla agregatów 
prądotwórczych - jest ciche, posiada kompaktową 
konstrukcję i niską wagę. Można ją zasilić z sieci, 
gniazda zapalniczki naszego auta, lub wykorzystując 
energię słoneczną ładując z paneli fotowoltaicznych.

ll Inteligentny wyświetlacz LCD

ll Możliwość naładowania z kilku źródeł energii

ll Szybkie ładowanie < 3,5 godziny

ll 10 wszechstronnych wyjść (gniazdek)

ll Stacja Indukcyjnego ładowanie telefonu (15W)

ll  Port DC USB-A / USB-C (18W, 100W) l

l  Gniazda AC 220-240V (1200W)

ll  Gniazdo zapalniczki DC (120W)
ll  Gniazda DC 5525 (60W)
ll  System ochronny BMS

ENERBLOCK E1000 PRO to przenośna
stacja zasilania z wbudowanym
magazynem energii (1000Wh /
277000mAh) wykonanym w technologii
litowo-jonowej. Urządzenie stanowi
nowoczesną alternatywę dla agregatów
prądotwórczych - jest bezgłośne,
posiada kompaktową konstrukcję i niską
wagę. Może zasilać do 10 urządzeń
równocześnie m.in. urządzenia AGD,
RTV, medyczne i być zastosowane w
nagłych wypadkach jako awaryjne źródło
energii , a także jako mobilne źródło
zasilania podczas campingów i innych
aktywności na świeżym powietrzu.
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