Nitecore I1 akkumulátor töltő
Nitecore Intellicharger i1 egy töltőállomásos akkumulátortöltő, mely képes a
következő méretű IMR és Li-ion akkumulátorok töltésére : 26650, 18650, 17670,
18490, 17500, 17335. 14500, 10440 és 16340 (RCR123).
Maximális teljesítménye akár 1 000 mAh, így az i1 töltő kétszer olyan gyors
töltésre is alkalmas lehet, mint a Intellicharger i2.
Az I1 készüléken található egy USB port, mellyel képes a különféle USB eszközök
töltésére. Amennyiben akkumulátort és USB-s eszközt is csatlakoztatunk, akkor
előtérbe helyezi az akkumulátor töltését, majd automatikusan megkezdi az USB
eszköz töltését.
Úgy tervezték, hogy az elektronikus cigaretta felhasználók igényei is szem előtt
legyenek tartva: az i1 tartalmaz egy EGO töltő portot is.

Technikai adatok:
· Egy akkumulátor és egy USB-s eszköz töltése
· Beépített EGO töltő port e-cigaretta akkumulátor töltéséhez
· Gyors töltés, akár 1000 mA kimeneti áram
· Optimalizált IMR akkumulátor töltő áramkör
· Automatikusan felismeri az akkumulátor állapotát és választ az állandó áram (CC) / feszültség (CV) töltési mód
között
· Automatikusan felismeri az akkumulátor típusát és válaszja ki a megfelelő feszültséget és töltési módot
· Aktiválja a kimerült elemeket (csak a védelmi áramkörrel ellátottakat)
· Automatikus töltés leállítás
· Fordított polaritás és rövidzár elleni védelem
· Optimális hőelvezetési tervezés
· Tartós ABS szerkezet (tűzgátló, lángálló)
· 3 töltési mód (CC, CV és Trickle Charge)
· RoHS, CE, FCC, CEC és KC tanúsítvány
Műszaki adatok:
Bemeneti feszültség : AC 100 ~ 240V 50/60Hz 0.25A (max)
Kimeneti feszültség: 4.2V ±1%, EGO: 4.2V ±1%, USB: 5V
Kimeneti áram: 1000 mA: Újratölthető Li-Ion akkumulátorok 26650, 18650, 17670, USB
500 mA: EGO, egyéb Li-Ion akkumulátorok
Méretek: 120,3 mm x 43,7 mm x 29 mm
Tömeg: 108 g (Europlug változat)
Kompatibilitás:
Li-ion / IMR: 26650, 18560, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440
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