TILBEHØR.
NYHED
TELECO ANTENNER
Alle med Lte beskyttelse,
og leveres med forstærker

NYHED
NDS INVERTER
Højkvalitets produkter
Giver 230 volt fra batteriet

JUMPSTARTER/
POWERBANK
Starter bil, MC, Havetraktor, båd. Oplader
telefon, tablet, PC.

JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød
Tlf. 59110199, Fax 59110299
E-mail: info@jepotech.dk www.jepotech-shop.dk

TILBEHØR
TIL TUREN
JUMPSTARTER 01
Udover den kan bruges til at starte en bil, båd, motorcykel, havetraktor og andre benzinmotorer, kan JEPOTECHS JUMPSTARTER-01, bruges som lygte, med 3
forskellige indstillinger. Som POWERBANK, så du kan
oplade mobiltelefon, smartphone, IPad, tablet og Pc’er.
Selve JUMPSTARTEREN er ikke større end den kan
være i inderlommen. Men samtidig har den en imponerende batterikapacitet på mere end 12.000 mA.
Når den bruges til at starte en motor kan den levere en startstrøm på op til
400A.
Starteren levers i en praktisk taske, hvor der er 2 forskellige ladere – en til 230
volt og en til cigartænderen i bilen. Multikabel med stik som passer til de fleste
telefoner, tablets, Pc’er, IPads mm. Samt et udvalg af stik til mange typer bærbare Pc’er.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Størrelse: 160 x 75 x 28 mm, Vægt: 430 gr.
Batterikapacitet: 12.000 mA, Output: 5V 2A, 12
volt 2A og 19 volt 3,5A,
Input: 12 volt 1 A, Fuld ladetid 4 timer.
Ampere ved start 200 A, ”Spark” 400 A
Arbejdstemperatur 0 - 60 grader

Kr. 795,00

NYHED INVERTER
Se det nye program i invertere (Omformer
fra 12 til 230 volt). Så kan du altid få 230
volt fra batteriet i campingvognen, autocamperen eller båden.
Inverterne er højkvalitets produkter fra
NDS, som er en Italiensk producent, som er kendt for deres kvalitets produkter.
I første omgang har vi valgt at markedsføre to typer af invertere: Den gode model med modificeret sinus, og de avancerede modeller med filtreret sinus. Begge
typer vil vi have i en 400W og 1000 W udgave.:

Modificeret:

SM400 400W output
SM1000 1000W output

kr. 750,00
kr. 1.500,00

REN Sinus
SP400 400W output
SP1000 1000W output

kr. 1.500,00
kr. 2.995,00

TELECO
TV ANTENNER
NYHED
TELECO digitale TV antenner specielt beregnet til brug på campingvogne, Autocampere og både.
Alle er med Lte beskyttelse og leveres med forstærker, så den er klar til montage. Forstærkeren kan tilsluttes både 12, 24 eller 230 volt. De er alle højeffektive
og fanger selv meget svage signaler.
TELECO Teleplus 3G
Retningsbestemt højkvalitets antenne, med
stor modtager effekt. Kun horizontale signaler. Måler L51 x B 45-70, Vægt 1,7 kg
Inklusiv forstærker 12V/24V/230V

Kr. 1.350,00
TELECO Wing tagantenne
Ikke retningsbestemt, Specielt velegnet til
digitale signaler. 26 dB ved UHF signaler og
9 dB ved VHF, Leveres komplet med justerbar forstærker 12V/24V/230 V, 5 meter
coax kabel og 3 antennestik. Diameter 31
cm, højde 16,5 cm vægt 1 kg.

Kr. 2.000,00
TELECO Wing 11 tagantenne
Ikke retningsbestemt, Specielt velegnet til
digitale signaler. 26 dB ved UHF signaler og
16 dB ved VHF, Leveres komplet med justerbar forstærker 12V/24V/230 V, 5 meter
coax kabel og 3 antennestik. Diameter 38
cm, højde 16,5 cm vægt 1,2 kg.

Kr. 2.500,00

SF 50 eller SF 165
Antenne mast, teleskopisk, vælg mellen
50 cm og 165 cm

SF50 Kr. 500,00
SF165 Kr. 600,00
Alle priser vejledende og er inkl. 25% moms
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MED PRODUKTER FRA JEPOTECH
SIKRER DU DIG:
At du handler med et firma, der ved meget om det produkt du
køber.
At du altid kan få råd og vejledning - Vi ved hvad det handler
om - både når det gælder brug og montage, men vigtigst hvis
der skulle opstå et problem.
At du handler med et firma, der mener at det er vigtigt, at du
hurtigt kan bruge det produkt du har købt. Vi ved, at de produkter vi sælger, er vanedannende.
At du handler med et firma, der selv følger produkterne, fra fabrikken til dig. Vi køber direkte på fabrikkerne. Det vil sige, at vi
har direkte indflydelse på den endelige udformning af hvert enkelt produkt.
At du kan få leveret fra dag til dag. Vi kræver ikke store ordre, og
dermed kan du reducere Jeres lagerinvestering.
At hvis der opstår en fejl på et produkt, løser vi det. Oftest ved, at
produktet byttes hos kunden med det samme, så tager vi bagefter stilling til om det er en garantisag. Vi behøver ikke sende et
produkt til vurdering hos fabrikken, det gør vi selv. Det vigtigste
er, at du og din kunde oplever, så få gener som muligt
At du handler med et firma, som har produkter med en meget
lille fejlfrekvens.
At du stadig kan få reservedele eller bygge videre på dit TRAKTORVIDEOTM eller COMFORTVIDEOTM selv om det er mere end 10
år siden det var nyt. Det gør investeringen i et JEPOTECH produkt,
rigtig god og langsigtet.
At du handler med et firma, der har været på markedet i mere
end 23 år.
At du handler med et firma, der konstant udvikler produkterne og
sig selv.
At du handler med et firma der gennemtester og ved noget om
produkterne og deres anvendelse.
At du handler med et firma, der har egen teknisk afdeling, og
som både kan og vil lave specielle løsninger og ikke mindst produktudvikling.

DET KALDER VI GOD SERVICE.
Udviklingen følger os.
Forhandler

