Mangler du strøm?
På køretøjet eller
dine mobile enheder
Jumpstart & Powerbank
Til bilen, MC, Traktor eller dine mobile enheder
Nu også med kompressor

WWW.JEPOTECH

HVORFOR VÆLGE JUMPSTARTER

Udover det åbenlyse, at den kan bruges til at starte en bil med afladet batteri, eller motorcykel, havetraktor, traktor, kan Jumpstarter-12 og 14, bruges
som lygte, med 3 forskellige indstillinger, og som POWERBANK (strømbank)
så du kan oplade langt de fleste typer mobiltelefon, smartphone,
IPad,tablet, Pc’er.

Alle jumpstartere leveres 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 stil til
mange typer bærbare Pc’er.

Strøm til kompressoren
Som noget nyt har vi på Sommerkaravanen 2016 fundet frem til, at
jumpstarteren kan producere nok strøm til, at kompressoren kan puste luft i
en lufttelt.
Se videoen via QR koden

Ekstra udstyr

Vi kan nu tilbyde en adapter,
så du direkte kan tilslutte udstyr med cigartænder stik, til
jump starteren.

Jumstarter & Powerbank
Nu 5 modeller
Jumpstarter-12

Jumpstarter-18

Jumpstarter-21

Størrelse: 160 x 75 x 28 mm
Vægt: 430 gr
Batterikapacitet: 12000mAh
Output: 5V 2A, 12V 2A og 19V 3,5A
Input: 12V 1A
Fuld lade tid: 4 timer
Ampere ved start: 200A
Spark: 400A
Arbejdstemperatur: 0 - 60°C

Størrelse: 195x 82 x 38 mm
Vægt: 440 gr
Batterikapacitet: 16800mAh
Output: 5V 2A; 12V 2A; 16V 3,5A;
19V 3,5A; 12V 200A;
Input: 13,5V 1A
Fuld lade tid: 3-4 timer
Ampere ved start: 300A
Spark: 600A
Arbejdstemperatur: -20 -60°C

Størrelse: 180x 85 x 35 mm
Vægt: 490 gr
Batterikapacitet: 20800mAh
Output: 5V 1A; 15V 2A; 16V 3,5A 19V 3,5A; 12V 200A
Input: 15V 1A
Fuld lade tid: 4 timer
Ampere ved start: 200A
Spark: 600A
Arbejdstemperatur: -20 -60°C
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Jumpstarter
24 Volt

Jumpstarter
Kompressor

Cigartænder
adaptor

Størrelse: 165 x 80 x 50 mm
Vægt: 700 gr
Batterikapacitet: 23000mAh
Output: 5V 2A, 12V Jump starter
Input: 12V 2A
Fuld lade tid: 8 timer
Ampere ved start: 400A
Spark: 800A
Arbejdstemperatur: -20 - 60°C

Størrelse: 150 x 155 x 55 mm
Vægt: 1,5 kg
Batterikapacitet: 16800mAh
Output: 5V 2A; 12V Jump starter
Input: 12V 1A
Fuld lade tid: 3 timer
Ampere ved start: 200A
Spark: 400A (3s)
Arbejdstryk: 40psi

Passer til modellerne 12 A, 17A og 21A
Kan bruges til de fleste enheder
med cigartænderstik.
12 volt støvsuger, køletaske,
kompressor og meget mere
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Kr.150,Alle priser vejledende og er inkl. 25% moms

MED PRODUKTER FRA JEPOTECH
SIKRER DU DIG:
At det altid er et levende menneske der tager telefonen, når
du ringer til JEPOTECH.
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 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. 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 25 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.

JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød. Tlf. 59 11 01 99
Mail: info@jepotech.dk www.jepotech.dk

