č. modelu

SK901

obrázok

cena bez DPH

1-10set: €45/set
11 a viac: €40/set

definícia
1.PV panel: 9V4W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 6V4AH / štandardne uzatvorená bezúdržbová olovená batéria
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstupné napätie: 6V/5V
5.Led lampa: 6V1W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 / m
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set
8.Indikátor zapnutia:4
(1) solar
charging
charging,green
for full
9.Doba
dobíjania
na indicator,red
plnom slnku:for
6.5-8.5
h
10.Doba použitia: pre LED svietidlá :9-10h; ventilátor 12V5W :4-5h; TV DC12V6W :3-4 hodiny
11.Veľkosť základného boxu / veľkosť balenia:148*90*163mm/195*143*238mm
12.Veľkosť solárneho panela:180*220*17mm
13.Celková hmotnosť:2.7KG

1.PV panel: 18V8W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50

€/m
2.Baterka: 12V4,5AH / štandardne uzatvorená bezúdržbová olovená batéria
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstupné napätie: 12V/5V
5.Led lampa: 12V3W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok

€ 0,45 /m

6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
SK902

1-10set: €56/set
11 a viac: €50/set

7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set
8.Indikátor zapnutia: 4
(1) solar
chargingna
indicator,red
for charging,green
for full
9.Doba
dobíjania
plnom slnku:
7-9 h
10.Doba použitia: pre LED svietidlá :7-8h; ventilátor 12V5W :8-9h; TV DC12V6W :7-8 hodiny
11.Veľkosť základného boxu / veľkosť balenia: 168*110*172mm / 215*160*242mm
12.Veľkosť solárneho panela:265*292*17mm
13.Celková hmotnosť: 4.3KG

1.PV panel: 18V15W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V7AH / štandardne uzatvorená bezúdržbová značková olovená batéria
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstupné napätie: 12V/5V
5.Led lampa: 12V3W * 4ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
SK903

€116/set
1-10set: €116/set
11 a viac: €99/set

7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set
8.Indikátor zapnutia:4
(1) solar
chargingna
indicator,red
for charging,green
for full
8.Doba
dobíjania
plnom slnku:
5.5-7.5 h
10.Doba použitia: pre LED svietidlá :5-6h; ventilátor 12V5W :12-13h; TV DC12V6W :10-11 hodiny
11.Veľkosť základného boxu / veľkosť balenia: 229*110*163mm / 275*160*242mm
12.Veľkosť solárneho panela:350*395*25mm
13.Celková hmotnosť: 6.2KG

1.PV panel: 18V25W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50

€/m

2.Baterka: 12V12AH / Bezúdržbový olovený akumulátor
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstupné napätie: 12V/5V
5.Led lampa: 12V3W * 4ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok

€ 0,45 /m

6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
SK904

1-10set: €145/set
11 a viac: €125/set

7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set
8.Indikátor zapnutia: 4
(1) solar
chargingna
indicator,red
for charging,green
for full
8.Doba
dobíjania
plnom slnku:
6-8 h
10.Doba použitia: pre LED svietidlá :9-10h; ventilátor 12V5W :22-23h; TV DC12V6W :18-19 hodiny
11.Veľkosť základného boxu / veľkosť balenia:229*130*172mm / 275*180*330mm
12.Veľkosť solárneho panela:350*610*25mm
13.Celková hmotnosť:9.1KG

1.PV panel: 18V15W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V7AH / štandardne uzatvorená bezúdržbová olovená batéria
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstup pre nabíjanie LED:4
5.Led lampa: 12V3W * 4ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
1-10set: €142/set
11 a viac: €125/set

SK201

7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
8.Doba dobíjania na plnom slnku: 6.5-7.5 h
9.Doba použitia: pre LED svietidlá :7-8h; ventilátor 12V5W :4-5h; TV DC12V6W :10-11 hodiny
10.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player.

Spotrebiče:
Mini DC ventilátor,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

11.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :230*145*150mm/4.34kg
12.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:395*350*25mm/1.68kg
13.Celková hmotnosť:6.3kg

1.PV panel: 18V25W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50

€/m

2.Baterka: 12V12AH / štandardne uzatvorená bezúdržbová olovená batéria
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstup pre nabíjanie LED:4 Výstup pre nabíjanie mobilu:1
5.Led lampa: 12V3W * 4ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok
1-10set: €171/set
11 a viac: €149/set

SK202

Spotrebiče:
Mini DC ventilátor,
mini DC TV, MP3/MP4,
Ipad,
LED lampa, atď.

€ 0,45 /m

7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
8.Doba dobíjania na plnom slnku: 6.5-7.5 h
9.Doba použitia: pre LED svietidlá :12-13h; ventilátor 12V5W :7-8h; TV DC12V6W :18-19 hodiny
10.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player.
11.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :230*350*150mm/6.06kg
12.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:610*350*25mm/2.56kg
13.Celková hmotnosť:8.9kg

1.PV panel: 18V45W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.55€/m
2.Baterka: 12V22AH / štandardne uzatvorená bezúdržbová olovená batéria
3.Usmerňovač: 12V3A
4.Výstup pre nabíjanie LED:2 Výstup pre nabíjanie mobilu:1
5.Led lampa: 12V3W * 5ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
1-10set: €226/set
11 a viac: €206/set

SK203

7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
8.Doba dobíjania na plnom slnku: 7-9 h
9.Doba použitia: pre LED svietidlá :13-14h; ventilátor 12V5W :13-14h; TV DC12V6W :33-34 hodiny
10.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player.
11.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :263*170*170mm/10.42kg

Spotrebiče:
Mini DC ventilátor,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

12.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:655*516*25mm/3.94kg
13.Total weight with accessories:14.64kg

1.PV panel: 18V8W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 6V4AH / Bezúdržbový olovený akumulátor
3.Usmerňovač: 12V3A, PWM usmerňovač

SK301/
SK301A

Spotrebiče: Mini DC
ventilátor,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

SK0301
1-10set: €85/set
11 a viac: €78/set
SK0301A
1-10set: €90/set
11 a viac: €83/set
A znamená AC výstup
na nabíjačku

4.Led lamp charging output:2
5.Led lampa: 6V1W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
8.Doba dobíjania na plnom slnku: 7.0-9.0 h
9.Doba použitia: pre LED svietidlá :7-8h; ventilátor 12V5W :8-9h; TV DC12V6W :8-9 hodiny
10.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :170*110*145mm/2.78kg
11.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:180*220*17mm/0.96kg
12.Celková hmotnosť:4.02kg
´A´ znamená AC výstup pre nabíjačku (klasická zásuvka 220V)

1.PV panel: 18V25W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V12AH / Bezúdržbový olovený akumulátor
3.Usmerňovač: 12V3A,PWM usmerňovač

SK303/
SK303A

Spotrebiče: Mini DC
ventilátor,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

SK0303
1-10set: €134/set
11 a viac: €120/set
SK0303A
1-10set: €141/set
11 a viac: €126/set
´A´ znamená AC vstup
na nabijačku

4.Led lamp charging output:2
5.Led lampa: 12V3W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
8.Doba dobíjania na plnom slnku: 6-8 h
9.Doba použitia: pre LED svietidlá :18-19h; ventilátor 12V5W :22-23h; TV DC12V6W :18-19 hodiny
10.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :220*130*145mm / 5.7kg
11.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:610*350*25mm/2.56kg
12.Hmotnosť solárneho panelu:8.54kg
´A´ znamená AC výstup pre nabíjačku (klasická zásuvka 220V)
1.PV panel: 18V45W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V24AH / Bezúdržbový olovený akumulátor
3.Usmerňovač: 12V10A,PWM usmerňovač

SK0305
1-10set: €246/set
11 a viac: €215/set
SK0305A
1-10set: €253/set
11 a viac: €221/set
A znamená AC vstup na
nabijačku

SK305/
SK305A

Spotrebiče: Mini DC
ventilátor,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

4.Led lamp charging output:2
5.Led lampa: 3W * 6ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1
7.Nabíjanie pre mobilný tel.:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
8.Doba dobíjania na plnom slnku: 7-9 h
9.Doba použitia: pre LED svietidlá :12-13h; ventilátor 12V5W :14-15h; TV DC12V6W :14-15 hodiny
10.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :235*215*190mm /10.8kg
11.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:730*520*25mm/4.2kg
12.Celková hmotnosť:15.28kg
´A´ znamená AC výstup pre nabíjačku (klasická zásuvka 220V)

1.PV panel: 18V25W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V12AH / Bezúdržbový olovený akumulátor
3.Usmerňovač: 12V3A,PWM usmerňovač
5.Led lampa: 12V3W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
5. Výstupné napätie: 19V/12V/5V (19V možné nabíjať počítač)
1-10set: €163/set
11 a viac: €139/set

SK803

6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
7.Doba bdobíjania na plnom slnku: 6.5-7.5 h
8.Doba použitia: pre LED svietidlá:18-19h; ventilátor 12V5W:22-23h; TV DC12V6W:18-19 hodiny
9.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player .
10.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :220*130*145mm/4.76kg

Spotrebiče:
Notebook,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

11.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:610*350*25mm/2.56kg
12.Celková hmotnosť:7.6kg

1-10set: €188/set
11 a viac: €171/set

SK804

Spotrebiče:
Notebook,
mini DC TV, MP3/MP4, Ipad
LED lampa, atď.

1.PV panel: 18V35W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V18AH / Bezúdržbový olovený akumulátor
3.Usmerňovač: 12V3A,PWM usmerňovač
5.Led lampa: 12V5W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
5. Výstupné napätie: 19V/12V/5V (19V možné nabíjať počítač)
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
7.Doba dobíjania na plnom slnku: 7-9 h
8.Doba použitia: pre LED svietidlá :16-17h; ventilátor 12V5W :33-34h; TV DC12V6W :27-28 hodiny
9.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player.
10.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :250*120*200mm/7.24kg
11.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:600*516*25mm/3.52kg
12.Celková hmotnosť:11.04kg

€255/set
1-10set: €255/set
11 a viac: €240/set

SK805 A

Spotrebiče:
Zásuvka na 220V

1-10set: €295/set
11 a viac: €270/set

SK806 A

Spotrebiče:
Zásuvka na 220V

1.PV panel: 18V40W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50€/m
2.Baterka: 12V22AH / Gélová batéria
3.Usmerňovač: 12V10A,PWM usmerňovač Menič: 300W
4.Led lampa: 12V3W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
5. Výstupné napätie: 3.3V+5V+8.4V+12V+220V
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
7.Doba dobíjania na plnom slnku: 7-9 h
8.Doba použitia: pre LED svietidlá :16-17h; ventilátor 15W :12-13h; 50W AC ventilátor :4-5 hodiny
9.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player.
10. Zabudované FM rádio, prehrávanie MP3, vstup na USB + SD kartu, diaľkové ovládanie prehrávania
11.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :250*120*200mm/7.24kg
12.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:600*516*25mm/3.52kg
13.Celková hmotnosť:11.04kg
´A´ znamená AC výstup pre nabíjačku (klasická zásuvka 220V)
1.PV panel: 18V50W s 5m káblom,dlhší kábel extra 0.50 €/m
2.Baterka: 12V28AH / Gélová batéria
3.Usmerňovač: 12V10A,PWM usmerňovač Menič: 300W
4.Led lampa: 12V5W * 2ks s 3m káblom, dlhší kábel poplatok € 0,45 /m
5. Výstupné napätie: 3.3V+5V+8.4V+12V+220V
6.Výstup pre nabíjanie mobilu:1 set s 5 rôznymi koncovkami pre rozdielne značky
7.Doba dobíjania na plnom slnku: 7-9 h
8.Doba použitia: pre LED svietidlá :16-17h; ventilátor 15W :15-16h; 50W AC ventilátor :5-6 hodiny
9.Možnosti : nabíjať 3.5W FM&MP3/MP4 player.
10. Zabudované FM rádio, prehrávanie MP3, vstup na USB + SD kartu, diaľkové ovládanie prehrávania
11.Veľkosť základného boxu / hmotnosť :250*120*200mm/7.24kg
12.Veľkosť solárneho panela / hmotnosť:600*516*25mm/3.52kg
13.Celková hmotnosť:11.04kg
´A´ znamená AC výstup pre nabíjačku (klasická zásuvka 220V)

Záruka:
Dodacie podmienky:

Štandardne 2 roky.
Dodanie 4-6 týždňov (len pri prvej objednávke) po zaplatení zálohy 50% z celkovej sumy.
V cene nieje zahrnutá doprava zo skladu ku zákazníkovi. Možný osobný odber sklad Šurany.

Distribútor:
Slovak Global Trade Company s.r.o.
Jesenského 6, 942 01 Šurany, Slovakia
ING. MARTIN VRBA
Tel: +421907 769 441
IČO: 46 549 331
IČ DPH: SK2023432620
www.slovakgtc.com
www.solarne.sk

Naše produkty nájdete aj v našom online obchode:

