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u Vida útil longa sem degradação da carga

u Normalmente, 20 horas de utilização a partir de
carga completa

u Recarga total em 3 horas

u Microprocessador integrado controla o ciclo de
carga

u Tecnologia de lítio

Esta bateria recarregável é a fonte de energia das
unidades de discussão sem fios.
A bateria é de lítio, de alta capacidade, capaz de
fornecer até 20 horas em uso normal, após um
carregamento total. Para carregar completamente as
baterias de lítio DCN-WLIION totalmente
descarregadas são precisas apenas 3 horas
As células de lítio não levam á degradação da carga
como acontece com outros tipos de baterias
recarregáveis. Isto oferece a máxima flexibilidade para
o planeamento de carregamentos (não é necessário
descarregar totalmente as baterias antes de cada
carregamento).
A bateria "inteligente" possui um microprocessador
integrado para controlar a corrente de carga e assim,
evitar a sobrecarga.

Funções

Controlos e indicadores
• LED de capacidade de carga e botão de teste

Interligações
• Ficha de alimentação/carga

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de Saída 7,2 Vdc

Capacidade 4800 mAh

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 61,5 x 136 x 22 mm
(2,4 x 5,5 x 0,9 pol.)

Peso 215 g (0,47 lb)

Color (Cor) Antracite (PH 10736)



Como encomendar

DCN‑WLIION‑D Pack de baterias para unidades de deba-
te sem fios
Bateria para as unidades de debate sem fios DCN Next
Generation, cor antracite, iões de lítio, 7,2 Vdc,
4800 mAh.
N.º de encomenda DCN-WLIION-D

Acessórios de hardware

DCN‑WCH05 Carregador para 5 packs de baterias
Carregador DCN Next Generation para 5 baterias, cor
antracite, carregamento de até 5 baterias DCN-
-WLIION.
N.º de encomenda DCN-WCH05
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