
 

 
SHARK Jump Starter EPS-203, inteligentne kable rozruchowe 

 
Wydajna, wielozadaniowa stacja rozruchowa 
wielokrotnego ładowania do awaryjnego 
uruchamiania silników spalinowych oraz power bank 
do ładowania laptopów, telefonów komórkowych, 
nawigacji GPS i tabletów, może obsłużyć ponad 30 
rozruchów silników benzynowych do 3,0 L w potrzebie 
- dostarcza prądu rozruchowego 200 do 400A , 
obsłuży również urządzenia 12V – lodówki 
samochodowe, autosamplery, kompresory itp. 
Pojemność 10 000mAh, 1x USB 2A, 1x USB 1A, 
inteligentne kable rozruchowe, autoadaptacja, 
wielofunkcyjny kabel USB, latarka z wbudowanym 
trybem SOS. 
 
Prostownik, akumulatorowy booster SHARK EPS-203, 
10 000mAh 
Nigdy więcej nie utkniesz rano z rozładowanym 
akumulatorem w swoim samochodzie – Prostownik 
Shark EPS-203 jest po to, aby pomóc łatwo i szybko 
wzbudzić Twój rozładowany akumulator. Elegancka, 
kompaktowa konstrukcja sprawia, że EPS-203 to 
urządzenie bardzo małe , dzięki czemu  możesz go 
zabrać ze sobą wszędzie w razie potrzeby. Posiada 
wystarczającą moc po pełnym naładowaniu aby 
uruchomić Twój silnik do 30 razy. Kolejną funkcją jest 
potężny power bank o dużej pojemności dla urządzeń 
mobilnych takich jak telefony komórkowe, urządzenia 
PDA, notebooki, odtwarzacze mp3, GPS i innych. 
Zmagazynowana energia może być również 
wykorzystywana do zasilania różnych urządzeń 12V, 
takich jak lodówki samochodowe, odkurzacze, 
sprężarki powietrza, wydajne grzejniki czy kuchenki. 
EPS-203 jest wyposażony w wyjście zasilania USB, 
wyjście zasilania 12 V i 19 V DC, latarkę LED. 
 
Podstawowe funkcje: 

     Zasilacz do rozładowanych akumulatorów 
     Bardzo kompaktowy - idealny do motocykli 

/ ATV 
     Można go z łatwością przechowywać w 

bagażniku ATV lub w schowku pod fotelem 
     Wszechstronny i wielofunkcyjny: dostarcza 

moc do rozruchu silnika, ładuje laptopy i inne 
      u rządzenia mobilne 

 

 
 Ogromna pojemność 10 000mAh 
     Wystarczająca moc do 30 rozruchów do 3,0-

litrowego silnika benzynowego 
     2 porty ładowania USB i zasilanie 12V 
     Port ładowania laptopa 19V 
     Zastępuje nieporęczny zestaw kabli 

rozruchowych, których już nie potrzebujesz 
     Latarka LED z 3 trybami oświetlenia 

(światło, stroboskop, SOS) 
     Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 
     Inteligentne kable rozruchowe, 

zabezpieczone przed zwarciem 
 
 
Specyfikacja techniczna: 
Typ baterii: Lithium-Polymer 
Pojemność baterii: 10.000mAh 
Moc rozruchowa: 200A 
Max moc rozruchowa: 400A 
Prostownik silników spalinowych do 3.0L 
USB 1:   5V/1A 
USB 2:  5V/2A 
Bardzo mocna latarka LED 5W 
12V 10A Max 
19V 3.5A 
Zabezpieczenie przed przeładowaniem 
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Zabezpieczenie przed niskim napięciem 
Zabezpieczenie przed zwarciem 
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
Zabezpieczenie przed odwrotnym ładowaniem 
Temperatura robocza -20°C ~ +50°C 
Temperatura ładowania 0°C ~ +45°C 
 
Co jest w zestawie: 

     EPS-203 Booster & Przenośny Power bank 
     100-240V domowa ładowarka 
     12V samochodowa ładowarka 
     Inteligentne kable rozruchowe 
     3w1 kabel USB 
     19V adaptery do ładowania laptopów 
     12V gniazdo zapalniczki 
     Instrukcja użytkowania 

Producent: Shark Professional Accessori



 
 

 


