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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

66516 Retail Box

Komfort non stop podczas każdej podróży.

Podróż służbowa, autokarem nad morze lub na weekend do innego miasta. Dzięki naszym 
Travel Essentials każda podróż będzie tak komfortowa, jak to tylko możliwe. Szeroki wybór 
adapterów i konwerterów  zapewnia zawsze właściwe połączenie i właściwą moc - idealne 
w połączeniu z powerbankami. Cyfrowe wagi bagażowe ułatwiają pakowanie, niezależnie 
od tego, jak dużo jest na liście rzeczy do spakowania. A latarki i czołówki komfortowo 
oświetlają drogę w kolejnej przygodzie na świeżym powietrzu.

Goobay 
Lampa kempingowa LED składana, 3 w 1
Wielofunkcyjna towarzyszka przydatna w wielu sytuacjach, takich jak wypoczynek, 
imprezy, kemping i inne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu

•  ta składana lampa 3 w 1 w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego pełni funkcję 
lampy stojącej, wiszącej i latarki w jednym

•  po złożeniu zajmuje mało miejsca – zmieści się do każdego plecaka i do każdej  
kieszeni (57 mm wysokości, 94 mm przedłużony)

•  4 tryby świecenia: 100% światło białe (90 lm, ok. 2,5 godz.), 50% światło białe (45 lm, 
ok. 5 godz.), światło świeczki i światło RGB (2 lm, ok. 60 godz.)

•  chowany karabinek do zawieszenia z funkcją światła nocnego dzięki gumie  
fluorescencyjnej

•  zabezpieczenie przed zachlapaniem klasa IPX4
•  Aby włączyć albo wyłączyć lampę, należy przytrzymać włącznik przez  

dwie sekundy – zabezpiecza to przed przypadkowym włączeniem
•  zasilanie bateryjne: 3x AAA (LR03, do nabycia osobno)

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.pl/pl/cmp?q=Travel+Essentials+2021%3A+komfort+w+podr%C3%B3%C5%BCy
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66515 Retail Box

66518 Retail Box

44561 Retail Blister

Goobay 
Lampa robocza LED Zoom 140
idealna do pracy, wypoczynku lub w przypadku awarii na drodze

•  bardzo jasna dioda LED 3 W
•  140 lm o zasięgu świecenia do 70 m
•  zabezpieczona przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4 i odporna na uderzenia
•  magnes na spodzie i giętkie ramię do elastycznego mocowania lampy roboczej
•  głowica latarki z suwakiem do płynnego ustawiania wiązki światła
•  odporna na korozję
•  zasilanie bateryjne (3 x bateria AAA, do nabycia osobno)

Goobay 
Latarka czołowa LED High Bright 240
idealna podczas wypoczynku, uprawiania sportu, wędkowania, polowania,  
na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

•  duża moc światła 240 lumenów, zasięg świecenia do 100 m i niewielka waga 
zapewniająca duży komfort noszenia

•  7 trybów świecenia: prawy przełącznik – światło punktowe i białe światło ogólne 
100% (czas świecenia ok. 2 godz.), światło punktowe 100% (ok. 4 godz.), światło 
punktowe 50% (ok. 7 godz.) i stroboskopowe światło punktowe (ok. 5 godz.);

•  lewy przełącznik – białe światło ogólne 100%, czerwone światło ogólne 100%, 
zielone światło ogólne 100% (czas świecenia w każdym trybie ok. 3,5 godz.)

•  z praktycznymi funkcjami dodatkowymi: haczyk do zawieszania, gwizdek do  
sytuacji awaryjnych i czerwone tylne światło bezpieczeństwa z 2 trybami 
świecenia (światło ciągłe, światło migające)

•  zabezpieczenie przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4
•  regulowana taśma na głowę i możliwość przechylenia latarki czołowej  

pod kątem do 65° umożliwia idealne oświetlenie drogi
•  zasilanie bateryjne: 3 x bateria AAA (LR03, do nabycia osobno) i  

1 x bateria CR2032 (bateria litowa 3 V, w zestawie)

Goobay 
Latarka LED Zoom 120
idealna podczas wypoczynku, uprawiania sportu, wędkowania, polowania, 
na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

•  bardzo jasna dioda LED 3 W
•  120 lm o zasięgu świecenia do 15 m
•  zabezpieczona przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4 i odporna na 

uderzenia
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 50% światła oraz tryb stroboskopowy; 

wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z suwakiem do płynnego ustawiania wiązki światła
•  z zabezpieczeniem antykorozyjnym i praktycznym klipsem
•  zasilanie bateryjne (2 x bateria AA, do kupienia osobno)

https://www.wentronic.com
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44560 Retail Blister

44559 Retail Blister

49216 Retail Box

Goobay 
Latarka LED High Bright 300
idealna podczas wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, 
wędkowania, polowania, w przypadku awarii na drodze

•  bardzo jasne 5 W diody LED Cree XPG2 o dużej mocy
•  300 lm o zasięgu świecenia do 150 m
•  klasa IPX4 – zabezpieczenie przed zachlapaniem
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS; wystarczy delikatnie 

nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego ustawiania 

wiązki światła
•  odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek do  

zawieszenia na ręce
•  zasilanie bateryjne (3x baterie AAA, do kupienia osobno)

Goobay 
Latarka LED Super Bright 1500
idealna do pracy i wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, 
wędkowania, polowania, w przypadku awarii na drodze

•  wyjątkowo jasne diody 20 W LED Cree XHP50.2 o dużej mocy
•  1500 lm, zasięg świecenia do 300 m
•  klasa IPX7 – zabezpieczenie przed silnym deszczem i chwilowym zanurzeniem
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS; wystarczy delikatnie 

nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego ustawiania 

wiązki światła
•  odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek do  

zawieszenia na ręce
•  zasilanie bateryjne (6x baterie AA, do kupienia osobno)

Goobay 
Podróżny PowerBank 8.0 (8000 mAh)
doskonały wybór na przygodę w dziczy dzięki solidnej budowie,  
panelowi fotowoltaicznemu i funkcji latarki 
Solar Panel: max. 200 mA

•  solidny powerbank z antypoślizgowymi krawędziami do stosowania w terenie (IP45)
•  z dwoma złączami USB do jednoczesnego ładowania urządzeń mobilnych
•  panel fotowoltaiczny wspomagający ładowanie i wydłużający żywotność akumulatorów
•  latarka z funkcją SOS dzięki wbudowanym dwóm super jasnym lampom LED
•  wskaźnik statusu LED
•  wbudowany kompas
•  karabinek umożliwia zamocowanie urządzenia do plecaka – idealne rozwiązanie na 

wędrówki, w turystyce górskiej i podczas innych aktywności na świeżym powietrzu

https://www.wentronic.com
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58944 Retail Box

71882 Retail Blister

71883 Retail Box

Goobay 
Bike-Power 5.0 (5.000 mAh)
poręczny powerbank na kierownicę 5000 mAh do montażu na ramie roweru

•  ze złączem USB do ładowania urządzeń mobilnych
•  pojemność akumulatora 5 Ah wystarcza na pełne naładowanie do dwóch 

smartfonów lub małych urządzeń
•  prąd wejściowy 1,5 A umożliwia szybkie ładowanie powerbanku
•  prąd wyjściowy 2,0 A wystarczający dla smartfonów
•  wbudowana latarka LED i wskaźnik stanu LED
•  prosty montaż, np. na ramie roweru
•  w zestawie uchwyt na rower (możliwość obracania o 360°)

Goobay 
Cyfrowa waga do ważenia walizek
do 40 kg – umożliwia dokładne wskazanie wagi bagażu podróżnego

•  funkcja Data Lock: pamięć krótkotrwała z sygnałem dźwiękowym
•  funkcja tarowania, wskazanie przeciążenia i automatyczne wyłączenie
•  ergonomiczny kształt urządzenia i wyraźny wyświetlacz LCD
•  wytrzymała konstrukcja
•  łatwe zamocowanie na bagażu
•  wskazanie wagi w jednostkach kg lub lb (do wyboru)
•  wraz z baterią (1x CR2032 3 Volt Lithium)

Goobay 
Cyfrowa waga do ważenia walizek
do 50 kg – umożliwia dokładne wskazanie wagi bagażu podróżnego

•  funkcja Data Lock: pamięć krótkotrwała z sygnałem dźwiękowym
•  funkcja tarowania, wskazanie przeciążenia i automatyczne wyłączenie
•  ergonomiczny kształt urządzenia i wyraźny wyświetlacz LCD
•  bardzo elegancka obudowa mimo wytrzymałej konstrukcji
•  łatwe zamocowanie na bagażu
•  wskazanie wagi w jednostkach kg lub lb (do wyboru)
•  wraz z baterią (1x CR2032 3 Volt Lithium)

https://www.wentronic.com


Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek. Strona 5

www.wentronic.com

49645 Retail Box

51043 Retail Box

Goobay 
Ręczny wentylator USB z funkcją stojącą
z bateria wielokrotnego ładowania (wymienna)

•  3 poziomy mocy: Światło, mocny, turbo
•  wszechstronny
•  łatwe i szybkie ładowanie przez kabel USB
•  bardzo cichy silnik elektryczny o niskim poborze mocy
•  wraz ze statywem, kablem ładującym USB, paskiem na rękę
•  do 8 godzin pracy dzięki akumulatorom o pojemności 2 Ah, 

które można doładować

Goobay 
Zestaw adapterów podróżnych
uniwersalne adaptery sieciowe do podłączania urządzeń elektrycznych 
z wtykami w systemie niemieckim do gniazdek za granicą

•  4 nakładki na wtyk pasujące do gniazdek z ponad 100 krajów
•  wtyk amerykański do użycia w USA, Kanadzie, na Bliskim Wschodzie, 

w Ameryce Płd., krajach azjatyckich
•  wtyk południowoeuropejski: Włochy, Hiszpania, Francja, Grecja
•  wtyk afrykański/azjatycki: byłe kraje Wspólnoty Narodów
•  wtyk angielski: Anglia, Szkocja, Irlandia, Hongkong, Cypr
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!

Goobay 
Adapter podróżny
Gniazdo UK > Wtyk ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/7)

•  do podłączenia urządzeń z wtyczkami w standardzie UK/BS, 
zgodny z niemieckim i francuskim systemem styku  
ochronnego CEE 7/7

•  adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie 

może być podłączone do sieci.

Czarny 94271 Retail Blister

Biały 94270 Retail Blister

https://www.wentronic.com
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95307 Bulk

Czarny 94028 Retail Blister

Biały 94026 Retail Blister

Goobay 
Adapter podróżny
Wtyk ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/7) > Gniazdo UK, Gniazdo szwajcarskie (typ J, 
SEV 1011), Gniazdo włoskie (typ L, CEI 23-16-VII), Gniazdo amerykańskie/japońskie (typ B, 
NEMA 5-15, 3-biegunowe)

•  do podłączenia urządzeń z wtyczkami wielu systemów międzynarodowych,  
zgodny z niemieckim i francuskim systemem styku ochronnego CEE 7/7

•  np. do urządzeń z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch, USA
•  adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być  

podłączone do sieci.

Czarny 45350 Bulk

Biały 45351 Bulk

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Wtyk ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/7) > Gniazdo amerykańskie/japońskie (typ B, 
NEMA 5-15, 3-biegunowe)

•  do podłączenia urządzeń amerykańskich do gniazd wyposażonych w niemiecki i  
francuski styk ochronny

•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/4) > Wielka Brytania wtyk 3-pinowy (typ G, 
BS 1363)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem ze stykiem ochronnym CEE 7/4 w Wielkiej Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

Czarny 45352 Bulk

Biały 45353 Bulk

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > Wielka Brytania wtyk 3-pinowy (typ G, 
BS 1363)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem ze stykiem ochronnym CEE 7/4 w Wielkiej Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

https://www.wentronic.com
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95308 Bulk

95412 Bulk

95305 Bulk

Czarny 45354 Bulk

Biały 45355 Bulk

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > Wtyk amerykański/japoński (typ B, 
NEMA 5-15, 3-biegunowy)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem ze stykiem ochronnym CEE 7/4 w USA
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone 

do sieci.

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/4) > Wtyk amerykański/japoński (typ B, 
NEMA 5-15, 3-biegunowy)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem ze stykiem ochronnym CEE 7/4 w USA
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone 

do sieci.

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > Wtyk południowoafrykański (typ M, 
BS 546, 15-A)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem ze stykiem ochronnym CEE 7/4 w  
Republice Południowej Afryki

•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone 

do sieci.

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > Wtyk włoski (typ L, CEI 23-16-VII)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem ze stykiem ochronnym CEE 7/4 we Włoszech
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone 

do sieci.

https://www.wentronic.com
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95303 Bulk

95302 Bulk

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo europejskie (typ C, CEE 7/16) > Wielka Brytania wtyk 3-pinowy (typ G, BS 1363)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem płaskim CEE 7/16 w Wielkiej Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

Czarny 45346 Bulk

Biały 45347 Bulk

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo europejskie (typ C, CEE 7/16) > Wielka Brytania wtyk 3-pinowy (typ G, BS 1363)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem płaskim CEE 7/16 w Wielkiej Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

Czarny 45344 Bulk

Biały 45345 Bulk

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo europejskie (typ C, CEE 7/16) > Wtyk amerykański/japoński (typ A, NEMA 1-15, 
2-biegunowy)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem płaskim CEE 7/16 w USA
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

Goobay 
Adapter zasilający/przejciówka
Gniazdo europejskie (typ C, CEE 7/16) > Wtyk amerykański/japoński (typ A, NEMA 1-15, 
2-biegunowy)

•  do podłączenia urządzeń z wtykiem płaskim CEE 7/16 w USA
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego!
•  Przed użyciem należy się upewnić, czy Państwa urządzenie może być podłączone  

do sieci.

https://www.wentronic.com
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44177 Retail Polybag

66309 Retail Box

Goobay 
Ładowarka samochodowa dwustanowiskowa Dual-USB  
(2x USB)
12 W max. 2.4 A (12/24 V) 2x USB

•  Ładowarka w formacie mini ładuje dwa urządzenia jednocześnie na zapalniczce.
•  Ładowarka ładuje urządzenia w gniazdku zapalniczki do 2,4 A i tym samym obsługuje 

urządzenia w trybie szybkiego ładowania.
•  Dzięki swojej niezwykle kompaktowej budowie, adapter ładujący prawie całkowicie 

znika w zapalniczce i zamienia ją w gniazdo USB. Można go łatwo wyjąć opuszkami 
palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro /  
Air / Mini, Powerbank i bateriami zewnętrznymi.

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych i ciężarowych o napięciu 
wejściowym 12 V oraz 24 V.

•  Zintegrowana elektronika zabezpieczająca zabezpiecza podłączone  
urządzenia i oferuje wielokrotne zabezpieczenie przed przeciążeniem  
prądem, przeciążeniem, przegrzaniem.

Goobay 
Bezprzewodowy szybki pojazd ładowarka 10 W, Czarny
Sucker szyby pojazdów samochodowych zamontować odpowiedni dla smartfonów i 
urządzeń ze standardem Qi

•  Za pośrednictwem bezpiecznego dopasowania i idealnej pozycji na przedniej szybie, 
produkt ten kwalifikuje się idealnym towarzyszem dla jazdy, w celu użycia jako  
aplikacji nawigacyjnych.

•  Smartfon jest zawsze łatwy zasięg. Jeśli to konieczne, po prostu wyjąć z uchwytu lub 
ponownego ładowania będzie kontynuowany w uchwycie - bez kabla podłączyć  
smartfon mieć.

•  „Wireless Fast Charge” jest praktycznym Bezprzewodowa technologia ładowania do 
codziennego kablowej uniknąć chaosu.

•  Proste urządzenie rozłączyć się i rozpocznie się ładowanie. Ładowanie odbywa się 
bezprzewodowo za pomocą technologii indukcyjnej (Qi Standard).

•  Qi technologia pomaga wielu producentów, takich jak Apple, Samsung, Sony,  
Huawei, LG czy Xiaomi, czyniąc go jako kompatybilne z Apple iPhone 12 Pro,  
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 +, S21, S21 +.

•  Zintegrowana elektronika bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo. To zabezpiecza 
przed przeciążeniem, napięcia na wysokie temperatury i zanieczyszczeń.

•  Szybka ładowarka Pełne naładowanie dwa razy szybciej niż standardowe ładowarki. 
Tryb ładowania szybko (> 5 W) (brak w zestawie) wymagane robi napięcia zasilającego 
z Quick Charge Technologii.

https://www.wentronic.com
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67921 Retail Box

67920 Retail Blister

52767 Retail Box

58890 Retail Box

Goobay 
Samochodowy przekładnik napięciowy DC/AC
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  do zasilania urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem sieciowym 230 V 
za pomocą napięcia pokładowego 12 V DC

•  z przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie naładowania akumulatora 

samochodu
•  Ochronne gniazdo stykowe

Goobay 
Samochodowy przekładnik napięciowy DC/AC
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  napięcie przemienne 230 V można wykorzystać do mobilnej eksploatacji  
oryginalnych zasilaczy do notebooków o poborze prądu do 150 W

•  gniazdo ze stykiem ochronnym i zabezpieczeniem przed dziećmi
•  z wyjściem USB (5 V / 2400 mA) do zasilania i ładowania telefonów komórkowych, 

notebooków i innych urządzeń
•  wbudowane wentylatory zapewniające aktywne chłodzenie sterowane  

w zależności od temperatury
•  automatyczne wyłączenie przy niskim napięciu akumulatora
•  pasuje do wszystkich zapalniczek samochodowych

Goobay 
Samochodowy przekładnik napięciowy DC/AC
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  do zasilania urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem sieciowym 230 V 
za pomocą napięcia pokładowego 12 V DC

•  z przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie naładowania akumulatora 

samochodu i alarm dźwiękowy przy niskim poziomie naładowania  
akumulatora samochodu

Goobay 
Przekładnik napięciowy 1000 W
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  nadaje się do urządzeń o mocy użytkowej do 1000 W
•  z 1 przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  z bezpiecznikiem zewnętrznym
•  Wejście i wyjście konwertera są elektrycznie odizolowane od obudowy. 

Wejście jest odseparowane elektrycznie od wyjścia.

https://www.wentronic.com
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58884 Retail Box

58891 Retail Box

58892 Retail Box

58895 Retail Box

Goobay 
Przekładnik napięciowy 1500 W
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  nadaje się do urządzeń o mocy użytkowej do 1500 W
•  z 1 przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  z bezpiecznikiem zewnętrznym

Goobay 
Przekładnik napięciowy 12 V /2000 W
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  nadaje się do urządzeń o mocy użytkowej do 2000 W
•  z 1 przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  z bezpiecznikiem zewnętrznym

Goobay 
Przekładnik napięciowy 3000 W
przekształca napięcie 12 V DC na napięcie 230 V AC

•  nadaje się do urządzeń o mocy użytkowej do 3000 W
•  z 1 przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  z bezpiecznikiem zewnętrznym

Goobay 
Przekładnik napięciowy 24 V / 2000 W
przekształca napięcie 24 V DC na napięcie 230 V AC

•  nadaje się do urządzeń o mocy użytkowej do 2000 W
•  z 1 przyłączem USB (2100 mA) i wbudowanym wentylatorem
•  z bezpiecznikiem zewnętrznym
•  Wejście i wyjście konwertera są elektrycznie odizolowane od obudowy. 

Wejście jest odseparowane elektrycznie od wyjścia.

https://www.wentronic.com

