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F�yat: $64

Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.

GENIUS1 6V & 12V 1Ah
| | | |

AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER

TM

1

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

ȘARJ %75'in ALTINDA
Yanıp Sönen Kırmızı Led:
Akünün şarjı %75'ten az.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

ȘARJ %75’in ÜZERİNDE
Yanıp Sönen Yeşil Led:
Hızlı şarj tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

ȘARJ %100
Sürekli/Sabit Yanan Yeşil Led:
Akü %100 dolu/şarj tamamlandı.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü tamamen şarj 

oldu, şarj cihazı fişten çekilene kadar aküye bakım 

yapmaya ve akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

Yaklașık Șarj Süreleri: 8Ah Aküyü 6 Saatte, 
12Ah Aküyü 9 Saatte, 18Ah Aküyü 13.5 Saatte, 
24Ah Aküyü 18 Saatte, 30 Ah Aküyü 22.5 Saatte
Șarj edebilirsiniz.

Oto        Karavan     Tekne       Motor       Bahçe

00



00

F�yat: $73

D

GENIUS2D 12V 2Ah
Oto        Karavan     Tekne       Motor       Bahçe| | | |

TAMAMEN BİTMİŞ
     AKÜNÜZÜ ŞARJ EDİN.

TM

2

24/7
DOĞRUDAN

MONTAJ

Yaklașık Șarj Süreleri: 8Ah Aküyü 2 Saatte, 
12Ah Aküyü 3 Saatte, 24Ah Aküyü 6 Saatte,
40Ah Aküyü yaklașık 10 Saatte Șarj edebilirsiniz.

Araba, Motosiklet, Kamyon, Tekne, Traktör, Çim Biçme 
Makinelerini, ATV'ler, SUV'lar, Karavan, Klasik arabalar ve 
daha fazlası, GENIUS2D, akünün yanına güvenli bir șekilde 
monte edilmek üzere tasarlanmıș, 2 amperlik, bağlantı 
kıskaçlarıyla aküye doğrudan bağlanabilen bir akü șarj 
cihazı ve akü bakım cihazıdır. Tüm 12 Volt aküler, Sulu Akü, 
Gel Akü, MF Akü, AGM Akü, EFB (Kurșun Asit) gibi tüm akü
çeșitlerine uyumludur.

Tüm hava koşullarına dayanıklı, araç içi 
şarj cihazı, motor bölümü gibi zor 
koşullarda sorunsuz çalışmak için 
üretilmiştir. Park halindeyken standart bir 
uzatma kablosu ile araç akünüzü şarj 
edebilirsiniz.

Arabanızın, Teknenizin, Ekipmanlarınızın 
akülerini yerinden sökmeden akülerini 
tamamen şarj edin. Bu araçların çoğu 
kurşun-asit akü ile çalışır.

Akünüzün ömrünü uzatın. Aşırı şarj 
etmeden akünüzün performansı optimize 
edin. Yıl boyunca 7/24 süresiz prize bağlı 
şekilde kalabilir. 

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

ȘARJ
ET

KORUYUN SORUNSUZ
ȘARJ

ȘARJ %75'in ALTINDA
Yanıp Sönen Kırmızı Led:
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %75’in ÜZERİNDE
Yanıp Sönen Yeşil Led:
Hızlı şarj tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

ȘARJ %100
Sürekli/Sabit Yanan Yeşil Led:
Akü %100 dolu/şarj tamamlandı.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü tamamen şarj 

oldu, şarj cihazı fişten çekilene kadar aküye bakım 

yapmaya ve akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.



00

F�yat: $92

GENIUS2 6V & 12V 2Ah
| | | |

AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER

TM

2

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.
Yaklașık Șarj Süreleri: 8Ah Aküyü 3 Saatte, 
12Ah Aküyü 4.5 Saatte, 18Ah Aküyü 6.75 Saatte, 
24Ah Aküyü 9 Saatte, 40 Ah Aküyü 15 Saatte
Șarj edebilirsiniz.

Oto        Karavan     Tekne       Motor       Bahçe



00

F�yat: $133

Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.

GENIUS5 6V & 12V 5Ah
| | | |

AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER

TM

5

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

Yaklașık Șarj Süreleri: 20Ah Aküyü 3 Saatte, 
40Ah Aküyü 6 Saatte, 80Ah Aküyü 12 Saatte, 
100Ah Aküyü 15 Saatte, 120 Ah Aküyü 18 Saatte
Șarj edebilirsiniz.

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

Oto        Karavan     Tekne       Motor       Bahçe



00

F�yat: $211
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GENIUS10 6V&12V 10Ah
| | | |

AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER

TM

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.
Yaklașık Șarj Süreleri: 20Ah Aküyü 1.5 Saatte, 
40Ah Aküyü 3 Saatte, 80Ah Aküyü 6 Saatte, 
100Ah Aküyü 7 Saatte, 230 Ah Aküyü 17.3 Saatte
Șarj edebilirsiniz.

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

Oto        Karavan     Tekne       Motor       Bahçe



2 AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER
Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

Yaklașık Șarj Süreleri: 8Ah Aküyü 3 Saatte, 
12Ah Aküyü 4.5 Saatte, 18Ah Aküyü 6.5 Saatte, 
24Ah Aküyü 9 Saatte, 40 Ah Aküyü 15 Saatte
Șarj edebilirsiniz.

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

00

F�yat: $176

GENIUS2X2 6V&12V 2Ah

X2



Yaklașık Șarj Süreleri: 8Ah Aküyü 3 Saatte, 
12Ah Aküyü 4.5 Saatte, 18Ah Aküyü 6.5 Saatte, 
24Ah Aküyü 9 Saatte, 40 Ah Aküyü 15 Saatte
Șarj edebilirsiniz.

00

F�yat: $350

2 AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER
Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

GENIUS2X4 6V&12V 2Ah

X4



00

F�yat: $950

AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER
Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

GENIUS PRO25

PRO25

6V/12V  

Yaklașık Șarj Süreleri: 6V-12V 25Ah Aküyü 1
Saatte, 50Ah Aküyü 2 Saatte, 24V 25Ah Aküyü 
2  Satte 50Ah Aküyü 4 saatte Șarj edebilirsiniz.

12.5Ah25Ah
24V 



00

F�yat: $1,435

AKÜ ŞARJ + AKÜ BAKIM
HER AKÜYÜ ȘARJ EDER
Kullanımı çok basit ve çok kolay. Sadece fișe takın, akünüze 
bağlayın, bir șarj modu seçin ve pilinizi șarj etmeye bașlayın. 
Özel modlar, teknik bilgi gerektirmez. Tamamen otomatik bir 
șarj cihazıdır, güvenle yıl boyunca prize bağlı șekilde kalabilir. 
Güvenle tüm Araç, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, 
Çim Biçme, Karavan ve diğer araçların akülerini șarj eder
bakım yapar ve akünüzü yeniler.

24/7
SIFIR VOLT AKÜYÜ
BİLE ȘARJ EDİN 

V

1 Voltun altına düşmüş, tamamen bitmiş 
aküleri bile şarj edin. Sıfır volta düşmüş, 
tamamen bitmiş akülerinizi Force Modu 
kullanarak otomatik şarjı devre dışı bırakıp 
manuel modda akünüzü şarj edebilirsiniz.

Tamamen oksitlenmiş akülerinizi 
Desülfatör/Yenileme özelliği ile akü 
hücrelerini geri kazandırır. Yapay Zekâ 
sayesinde akünüzün durumunu otomatik 
olarak algılar, 9 aşamalı şarj sitemini 
başlatarak akünüzü şarj eder, bakım yapar 
ve yeniler.

Entegre bir termal sensör, ortam sıcaklığını 
algılar ve sıcak iklimlerde aşırı şarjı ve 
soğuk iklimlerde ise düşük şarjı ortadan 
kaldırmak için şarj işlevini otomatik olarak 
ayarlar.

Dört mevsim ve her türlü hava koşulunda 
mükemmel şarj sağlar. Aşırı şarj etme 
endişesi olmadan yıl boyunca 7/24 prize 
bağlı şekilde kalabilir. Otomatik olarak son 
seçilen moda geri döner.

TAMAMEN BİTMİȘ
AKÜNÜZÜ ONARIN

TERMAL
SENSÖR

SORUNSUZ
ȘARJ

ȘARJ %25
Yanıp Sönen Kırmızı Led %25: 
Akünün şarjı %25'ten az.

ȘARJ %50
Yanıp Sönen Kırmızı Led %50: 
Akünün şarjı %50'ten az.

ȘARJ %75
Yanıp Sönen Turuncu Led %75: 
Akünün şarjı %75'ten az.

ȘARJ %100
Yanıp Sönen Yeşil Led: Hızlı şarj 
tamamlandı, detaylı şarj için akü 
hazırlanıyor.

BAKIM ȘARJI
Yavaş Yanıp Sönen Yeşil Led: Akü 

tamamen şarj oldu, şarj cihazı fişten 

çekilene kadar aküye bakım yapmaya ve 

akü hücrelerini yenilemeye devam 

edecektir.

GENIUS PRO50

PRO50

6V/12V  

Yaklașık Șarj Süreleri: 6V-12V 25Ah Aküyü 30
dakikada, 50Ah Aküyü 1 Saatte, 24V 25Ah Aküyü 
1  Satte 50Ah Aküyü 2 saatte Șarj edebilirsiniz.

24V
25Ah50Ah



00

F�yat: $142
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.

500A 4,0LGB20



00

F�yat: $176

1000A
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.

6,0L
3,0L

GB40



00

F�yat: $230

1250A

BOOST 

GBX45
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6,5L
4,0L

SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $264

1500A
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.



00

F�yat: $306

1750A

BOOST 

GBX55
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7,5L
5,0L

SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $350

2000A
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak  LED lamba.
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F�yat: $435

2500A

BOOST 

GBX75
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8,5L
6.5L

SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak lLED lamba.
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F�yat: $524

3000A
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $622

4250A

BOOST 

GBX155
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10.0L
8.0L

SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $1,744

4250A

BOOST 

GB250
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $1,744

3000A

BOOST 

GB251
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SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $3,139

20000A

SOS ve acil durum flașı dahil
olmak üzere 7 farklı konumda
kullanilabilir parlak LED lamba.
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F�yat: $873
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F�yat: $873
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F�yat: $873
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F�yat: $137

LITHIUM Akü

Üstün Performanslı Li-ion Motosiklet Aküsü

12V 2AhNLP5

2X
DAHA FAZLA

GÜÇ

10X
DAHA FAZLA
BAŞLANGIÇ

5X
DAHA UZUN

ÖMÜR

UYUMLU
AKÜ ÖLÇÜLERİ
YTZ5S-BS

YTX4L-BS

YTX5L-BS

YTZ7S

YTX7L-BS

YTZ8V

BTZ5S

BTX4L-BS

BTX5L-BS

BTZ7S

BTX7L-BS

BTZ8V

Akü sıcaklığını sürekli kontrol 
ederek, aşırı şarj ve yüksek ısı 
durumunda otomatik olarak 
akünün enerji vermesini durdurur, 
aküyü korumaya alır.

Üstün Hızlı Şarj teknolojisi ile 
dakikalar içinde hızlı şarj edilebilir. 
Üstün hızlı şarj teknolojisi sayesinde
sadece 5 dakikada marş gücü için 
gerekli enerjiyi sağlar.

IP66 koruma sınıfı ile dış 
etkenlerden maksimum koruma 
sağlar.

IP66



00

F�yat: $169

LITHIUM Akü

Üstün Performanslı Li-ion Motosiklet Aküsü

12V 3AhNLP9

2X
DAHA FAZLA

GÜÇ

10X
DAHA FAZLA
BAŞLANGIÇ

5X
DAHA UZUN

ÖMÜR

UYUMLU
AKÜ ÖLÇÜLERİ
BTX7A-BS

BTX9-BS

BTR9-BS

YTX9

YTX7A-BS

YTX9-BS

ETX9

Akü sıcaklığını sürekli kontrol 
ederek, aşırı şarj ve yüksek ısı 
durumunda otomatik olarak 
akünün enerji vermesini durdurur, 
aküyü korumaya alır.

Üstün Hızlı Şarj teknolojisi ile 
dakikalar içinde hızlı şarj edilebilir. 
Üstün hızlı şarj teknolojisi sayesinde
sadece 5 dakikada marş gücü için 
gerekli enerjiyi sağlar.

IP66 koruma sınıfı ile dış 
etkenlerden maksimum koruma 
sağlar.

IP66
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F�yat: $220

LITHIUM Akü

Üstün Performanslı Li-ion Motosiklet Aküsü

12V 4AhNLP14

2X
DAHA FAZLA

GÜÇ

10X
DAHA FAZLA
BAŞLANGIÇ

5X
DAHA UZUN

ÖMÜR

UYUMLU
AKÜ ÖLÇÜLERİ
BT12A-BS

BTZ10S

BTZ14S

BTZ12S

BTX14

BT14B-4

BTX12-BS

BTX14-BS

BTX16-BS

BTX20CH-BS

BTX16-BS-1

B16A-AB

ETX12

ETX14

ETX16L

GYZ16H

YTX14H

YTX20CH

YTZ10S

YTZ12S

YTZ14S

YTX14H-BS

YTX20CH-BS

YTX12

YTX14

YT12A-BS

YTX12-BS

KMX14-BS

YTX14-BS

YTX16-BS

YTX16-BS-1

HYB16A-AB

Akü sıcaklığını sürekli kontrol 
ederek, aşırı şarj ve yüksek ısı 
durumunda otomatik olarak 
akünün enerji vermesini durdurur, 
aküyü korumaya alır.

Üstün Hızlı Şarj teknolojisi ile 
dakikalar içinde hızlı şarj edilebilir. 
Üstün hızlı şarj teknolojisi sayesinde
sadece 5 dakikada marş gücü için 
gerekli enerjiyi sağlar.

IP66 koruma sınıfı ile dış 
etkenlerden maksimum koruma 
sağlar.

IP66
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F�yat: $306

LITHIUM Akü

Üstün Performanslı Li-ion Motosiklet Aküsü

12V 7AhNLP20

2X
DAHA FAZLA

GÜÇ

10X
DAHA FAZLA
BAŞLANGIÇ

5X
DAHA UZUN

ÖMÜR

UYUMLU
AKÜ ÖLÇÜLERİ
BTX20HL-BS

B16L-B

BTX15L-BS

BTX20L

B18L-A

BTZ20L

B16CL-B

B50-N18L

BTX20L-BS

BTX15L

ETX16

ETX16L

ETX20L

GYZ20L

GYZ20HL

YTX20HL

YIX20HL

YTX20HL-PW

YTX20HL-BS

YTX20HL-BS

YIX20HL-BS

YTX15L

YTX20L

YTX15L-BS

YTX20L-BS

YB16HL-A

YB16L-B

YB16CL-B

SYB16L-B

Y50-N18L

Akü sıcaklığını sürekli kontrol 
ederek, aşırı şarj ve yüksek ısı 
durumunda otomatik olarak 
akünün enerji vermesini durdurur, 
aküyü korumaya alır.

Üstün Hızlı Şarj teknolojisi ile 
dakikalar içinde hızlı şarj edilebilir. 
Üstün hızlı şarj teknolojisi sayesinde
sadece 5 dakikada marş gücü için 
gerekli enerjiyi sağlar.

IP66 koruma sınıfı ile dış 
etkenlerden maksimum koruma 
sağlar.

IP66



00

F�yat: $338

LITHIUM Akü

Üstün Performanslı Li-ion Motosiklet Aküsü

12V 7.8AhNLP30

2X
DAHA FAZLA

GÜÇ

10X
DAHA FAZLA
BAŞLANGIÇ

5X
DAHA UZUN

ÖMÜR

Akü sıcaklığını sürekli kontrol 
ederek, aşırı şarj ve yüksek ısı 
durumunda otomatik olarak 
akünün enerji vermesini durdurur, 
aküyü korumaya alır.

Üstün Hızlı Şarj teknolojisi ile 
dakikalar içinde hızlı şarj edilebilir. 
Üstün hızlı şarj teknolojisi sayesinde
sadece 5 dakikada marş gücü için 
gerekli enerjiyi sağlar.

IP66 koruma sınıfı ile dış 
etkenlerden maksimum koruma 
sağlar.

IP66

UYUMLU
AKÜ ÖLÇÜLERİ
BTX30L-BS

BTX30L

GYZ32HL

YIX30L

ETX30L
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GC003
12V Araç Çakmak Uçlu

Akü Şarj Bağlantı Kablosu

$33F�yat:

•  Noco Gen�us Akü Şarj ve Bakım c�hazlarının araç çakmaklığına
takılarak, aracınızın aküsünü şarj etmen�z� ve bakım yapmanızı sağlar,

• Kabloya entegre s�gorta s�stem� sayes�nde yüksek akım koruması 
sağlar, ters kutup bağlama koruması ve kısa devre koruması kıvılcım
çıkmasını önleyerek ek güvenl�k sağlar,

• Aracınızdak� 12Volt akt�f olduğunda LED gösterge �le b�lg� sağlar,

• 61cm kablo uzunluğu sayes�nde gen�ş kullanım alanı,

• Noco Gen�us G750, G1100, G3500, G7200, Gen�us1, Gen�us2,
Gen�us2D, Gen�us5, Gen�us10, Gen�us2x2, Gen�us2x4 kodlu
Akü Şarj ve Akü Bakım c�hazları �le kullanılır.

GC024
24V XLR Portlu Akü Şarj
Bağlantı Kablosu

$29F�yat:

• GC024 XLR bağlantı kablosu �le 24 voltluk aküyle çalışan XLR g�r�ş
portuna sah�ptüm  elektr�kl� araçların Noco G7200 kodlu akü şarj 
c�hazına bağlanarak elektr�kl�aracınızın aküsünü kolayca şarj edeb�l�r 
ve bakım yapab�l�rs�n�z,

• Inh�b�t özell�ğ� sayes�nde  akünüzün şarj ed�lme �şlem� süres�nce 
aracın çalışmasını engelleyerek maks�mum güvenl�k sağlar,

• Zorlu dış ortam kullanımları �ç�n sağlam su ve toz geç�rmez özel 
bağlantı aparatı �lemaks�mum performans sağlar,

• Akünüzü yer�nden çıkarmadan d�rek XLR portuna bağlayarak kolay
ve hızlıca şarj edeb�l�rs�n�z

GBC007
12V Halka Term�nall�
Akü Şarj ve Akü Takv�ye 
Bağlantı Kablosu

$37F�yat:

• Aracınızın aküsünü yer�nden çıkarmadan, kolayca akünüzü şarj 
etmen�z� ve takv�yeyapmanızı sağlar,

• Tüm hava şartlarında kullanıma uygun dayanıklı ve sağlam özel
8AWG kablo yapısı,

• M6 (1/4 �nç) boyutunda düz tasarımlı halka term�naller� sayes�nde 
kolay bağlantı,

• Kabloya entegre s�gorta s�stem� sayes�nde yüksek akım koruması
sağlar,

• Noco Gen�us G750, G1100, G3500, G7200, Gen�us1, Gen�us2,
Gen�us2D, Gen�us5, Gen�us10, Gen�us2x2, Gen�us2x4 kodlu
Akü Şarj ve Akü Bakım c�hazları �le kullanılır.

• Uyumlu Noco Akü Takv�ye C�hazları: GB20, GB40, GB50



GC001 Akü Bağlantı Maşası
� Noco Gen�us G750, G1100, G3500, G7200, Gen�us1, Gen�us2,
Gen�us2D, Gen�us5, Gen�us10, Gen�us2x2, Gen�us2x4 kodlu
Akü Şarj ve Akü Bakım c�hazları �le kullanılır.

• Aracın zarar görmes�n� önleyen 10A'lık değ�şt�r�leb�l�r s�gorta �çer�r.

• Kabloya entegre s�gorta s�stem� sayes�nde yüksek akım koruması 
sağlar, ters kutup bağlama koruması ve kısa devre koruması kıvılcım 
çıkmasını önleyerek ek güvenl�k sağlar.

• Sadece Noco Gen�us Akü Şarj c�hazları �le kullanılmaktadır.

$31F�yat:

00

GC012
12V OBDII Akü Şarj ve Kod
Koruma Bağlantı Kablosu • Noco Gen�us G750, G1100, G3500, G7200, Gen�us1, Gen�us2,

Gen�us2D, Gen�us5, Gen�us10, Gen�us2x2, Gen�us2x4 kodlu Akü şarj
c�hazları �le kullanılır, bu şarj c�hazlarından herhang� b�r�n� aracınız OBDII
portuna �le bağlantı yaparak aracınızın hafıza kaybı olmadan akünüzü
sorunsuz değ�şt�reb�l�rs�n�z.

• GC012 bağlantı kablosunu araç d�reks�yonun altındak� OBDII portuna
takarak ve Noco akü şarj c�hazına bağlayarak aracınızın aküsünü şarj 
edeb�l�rs�n�z.

• 1996 model ve sonrak� tüm yen� arabaların OBDII portuna uyumludur,

• GC012 bağlantı kablosu Gen�us10 kodlu akü şarj c�hazıyla b�rl�kte
kullanıldığında Supply modunda, 13.6 Volt 5 Amper güç sağlar,

• Aracınızın kaputunu açmadan kolay şarj �mkânı,

$37F�yat:

GBC012
12V Akü Takv�ye OBDII
Bağlantılı Kod 
Koruma Kablosu

• Aracınızın Saat ve radyo ayarları, GPS, koltuk poz�syonu, alarmalar,
anahtarsız g�r�ş kodları vb. elektron�k ayarları kaybetmeden GBC012 
kod koruma kablosunu GB70, GB150 ve GB500 kodlu akü takv�yen�z� 
kullanarak araç akünüzü sorunsuz değ�şt�reb�l�rs�n�z.  

• GBC012 Kod koruma kablosunu araç d�reks�yonunun altındak� OBDII
portuna takın ve d�ğer ucunu b�r NOCO GB70, GB150 veya GB500 akü
takv�ye c�hazına bağlayın,NOCO Akü Takv�yec�hazını açın ve aracınızın
aküsünü sorunsuz olarak değ�şt�reb�l�rs�n�z.

• GBC012 Kod koruma kablosu sayes�nde, GB70, GB150 veya GB500
kodlu akü takv�ye c�hazınızı12Volt 10 Amperl�k güç kaynağına rahatça 
dönüştürme �mkânı sağlar, 

$34F�yat:



00

GC002
Halka Term�nal�
Akü Bağlantı Kablosu

$24F�yat:

� Noco Gen�us G750, G1100, G3500, G7200, Gen�us1, Gen�us2,
Gen�us2D, Gen�us5, Gen�us10, Gen�us2x2, Gen�us2x4 kodlu
Akü Şarj ve Akü Bakım c�hazları �le kullanılır.

• Halka term�naller� �le kolay şarj �ç�n motos�klet�n�ze, ATV'ye, kar 
motos�klet�n�ze, den�z aracınıza, ç�m b�çme mak�nen�z�n aküsüne 
kalıcı olarak bağlayın ve akü şarj alet�n�z� takın. 

• Aracın zarar görmes�n� önleyen 10A'lık değ�şt�r�leb�l�r s�gorta �çer�r.

• Kabloya entegre s�gorta s�stem� sayes�nde yüksek akım koruması 
sağlar, ters kutup bağlama koruması ve kısa devre koruması kıvılcım 
çıkmasını önleyerek ek güvenl�k sağlar.

• Sadece Noco Gen�us Akü Şarj c�hazları �le kullanılmaktadır.

GBC003
Yen� Nes�l 
Akü Takv�ye Maşası • Noco Gen�us GB20, GB40, GB50 kodlu akü takv�ye c�hazları �ç�n 

uyumludur,

• Ağır h�zmet t�p� sağlam maşa yayları m�n�mum güç kaybı �le 
maks�mum akım geç�ş� sağlar

• Soğuk hava şartlarında b�le esnekl�ğ�n� koruyan dayanıklı 8AWG 
s�l�kon telden üret�lm�şt�r.

• Sadece Noco Gen�us Akü Şarj c�hazları �le kullanılmaktadır.

$47F�yat:

GBC001 Akü Takv�ye Maşası

$50F�yat:

• Noco Gen�us GB20, GB40, GB50 kodlu akü takv�ye c�hazları 
�ç�n uyumludur,

• Ağır h�zmet t�p� sağlam maşa yayları m�n�mum güç kaybı �le
maks�mum akım geç�ş� sağlar.

• Soğuk hava şartlarında b�le esnekl�ğ�n� koruyan dayanıklı 8AWG
s�l�kon telden üret�lm�şt�r.

• Sadece Noco Gen�us Akü Şarj c�hazları �le kullanılmaktadır.



00

GBC010
GB70 + GB150 12V 
Güç Kaynağı Kablosu

• Noco Gen�us GB70, GB150, GB500 kodlu akü takv�ye c�hazları
�ç�n uyumludur,

• Akü Takv�ye C�hazınızın XCG OUT Çıkışına bağlayarak 12V
çakmaklık soket� �le çalışan tüm ürünler�n�z� çalıştırmanızı sağlar.

• 12Volt XCG IN G�r�ş�ne bağlayarak Akü takv�ye c�h�zınızın Araç 
Çakmaklığınızdan aldığınız enerj� �le hızlı şarj etme �mkanız sağlar.

• Soğuk hava şartlarında b�le esnekl�ğ�n� koruyan dayanıklı 16AWG
s�l�kon telden üret�lm�şt�r.

$34F�yat:

GBC011
12V 65Watt TYPE-C GBX 
Ser�s� Akü Takv�ye ve Hızlı
Şarj Bağlantı Kablosu

• GBC011 12V çakmaklık bağlantılı şarj kablosu, Noco Gen�us 
GBX ser�s� Akü takv�ye c�hazlarını araç çakmaklığına takıp, 
TYPE-C çıkışını �se Akü takv�ye c�hazınıza takarak, GBX ser�s� 
akü takv�ye c�hazlarının dah�l� L�-İon aküsünü şarj etmen�z� ve 
bakım yapmanızı sağlar.

• Noco TYPE-C çıkışlı kolay bağlantı s�stem� �le kolayca GBX 
ser�s� akü takv�ye c�hazınıza bağlama �mkânı.

• Aracınızdak� 12Volt çıkış akt�f olduğunda kırmızı LED gösterge 
�le b�lg� sağlar,

• Zorlu dış ortam kullanımları �ç�n sağlam ve dayanıklı özel yapısı
�le maks�mum performans sağlar.

$13F�yat:

GBC004
12V/24V GB500 Ağır H�zmet 
T�p� Akü Takv�ye Bağlantı 
Kablosu

• Gbc004 Akü Kıskaçları, GB500 Üzer�ndek� K�l�tlemel� Bağlantı 
Konektörler� İle Uyumludur. 

• 12v/24v Araç Motorlarını Takv�ye İle Çalıştırmak İç�n Tasarlanmış
Ağır H�zmet T�p� Bağlantı Kabloları Ve Kıskaçları İle Yüksek Akıma
Karşı Dayanıklı Özel Yalıtımlı Kablo Ve Maşalar.

• M�n�mum Güç Kaybıyla Maks�mum Akım Akışını Ver�ml� B�r Şek�lde
Aktarmak İç�n Tasarlanmıştır. 

• Soğuk Hava Şartlarında Esnekl�ğ�n� Koruyan Dayanıklı, Isı Stab�l�zel�
2/0 Awg S�l�kon Kaplı Yüksek İletkenl� Tellerden Yapılmıştır.

$70F�yat:
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GC014 Maşalı Akü Bağlantı Kablosu • Maşalara bağlı halka bağlantı noktası sayes�nde hem maşalı 
hem halka term�nall� olarak �y� yönlü kullanım �mkânı. 

• Aracın zarar görmes�n� önleyen 20 Amper değ�şt�r�leb�l�r s�gortaya
sah�pt�r.

• Noco kolay bağlantı s�stem� �le kolayca aracınıza bağlama �mkânı.

• M�n�mum akımla maks�mum güç aktarımı �ç�n özel olarak 
tasarlanmıştır.

• Noco GENIUS1, GENIUS2, GENIUS2D, GENIUS5, GENIUS10, 
GENIUS2X2, GENIUS2X4 kodlu Akü şarj c�hazları �le kullanılır,

$42F�yat:

GC017
Maşalı Akü Bağlantı 
Çakmaklık Soket� • Maşalara bağlı halka term�nall� bağlantı noktası sayes�nde hem 

maşalı hem halka term�nall� olarak �y� yönlü kullanım �mkânı.

• Aletler�n ve akünüzün zarar görmes�n� önleyen 20 Amper
değ�şt�r�leb�l�r s�gortaya sah�pt�r.

• Noco kolay bağlantı s�stem� �le kolayca akünüze bağlama �mkânı.

• M�n�mum akımla maks�mum güç aktarımı �ç�n özel olarak
tasarlanmıştır.

• Noco uyumlu modeller: GC003, GC019, GC020

$24F�yat:

GC018
Halka Term�nall� Akü 
Bağlantı Çakmaklık Soket� • Aletler�n ve akünüzün zarar görmes�n� önleyen 15 Amper 

değ�şt�r�leb�l�r s�gortaya sah�pt�r.

• Noco kolay bağlantı s�stem� �le kolayca akünüze bağlama �mkânı.

• Sağlam halka bağlantısı ve su, toz geç�rmez özel yapısı �le zorlu 
dış ortam kullanımlarında maks�mum performans sağlar,

• M�n�mum akımla maks�mum güç aktarımı �ç�n özel olarak 
tasarlanmıştır.

• Noco uyumlu modeller: GC003, GC019, GC020

$20F�yat:



GBC55
12V Çakmaklık 2.1 Amper 
USB Araç Şarj C�hazı

• 12Volt Çakmaklık çıkışına bağlanarak 2.1 Amper güçlü USB
Çıkışı sayes�nde hızlı şek�lde c�hazlarınızı şarj etme �mkânı,

• CE sert�f�kası ve Avrupa standartları sert�f�kaları �le c�hazlarınızı
güvenle şarj eders�n�z,

• 2.1 Amper güçlü şarj teknoloj�s� c�hazınızı sıradan şarj aletler�ne
göre 2 kat daha hızlı şarj eder,

• USB �le şarj olan tüm c�hazlar �le kullanılab�l�r.

$11F�yat:
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GC019
3,8 Metre Çakmaklık Uzatma
Kablosu • Aletler�n ve akünüzün zarar görmemes� �ç�n %100 bakır telden

üret�lm�şt�r.

• Noco kolay bağlantı s�stem� �le kolayca çakmaklığınıza bağlama
�mkânı.

• 12V Erkek f�ş adaptörünün üzer�nde bulunan kırmızı LED lamba
sayes�nde çakmaklık kablosunda enerj� olup olmadığını kontrol 
edeb�l�rs�n�z.

• M�n�mum akımla maks�mum güç aktarımı �ç�n özel olarak
bakır tellerden tasarlanmıştır

• Noco uyumlu modeller: GC003, GC017, GC018, GC019, GC020.

$30F�yat:

GC020 İk�l� Çakmaklık Çoğaltıcı Kablo • Konsolda veya bagajda bulunan 12V çakmaklık soket�ne
bağlayarak 12V çakmaklık soket�n� 2 soket olarak çoğaltab�l�rs�n�z. 

• Aletler�n ve akünüzün zarar görmemes� �ç�n %100 bakır telden
üret�lm�şt�r.

• Noco kolay bağlantı s�stem� �le kolayca çakmaklığınıza bağlama 
�mkânı.

• M�n�mum akımla maks�mum güç aktarımı �ç�n özel olarak 
tasarlanmıştır.

• Noco uyumlu modeller: GC003, GC010, GC017, GC018, 
GC019, GC020

$30F�yat:


