Festool Zestaw energii SYS 18V
4x5,2/TCL 6 DUO 577136
Kod produktu: 577136

2 250,27 zł brutto

Festool Zestaw energii SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 577136
Łatwe pakowanie i szybkie ładowanie: Cztery akumulatory. Szybka ładowarka DUO.
W Systainerze³
Zestaw energii jest idealnym uzupełnieniem wariantów Festool Basic. Może też zapewnić
dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy. Dostępny w różnych konfiguracjach,
w zależności od indywidualnego zastosowania i zapotrzebowania na energię. Zawsze z
wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory – z których dwa można ładować
jednocześnie za pomocą szybkiej ładowarki TCL 6 DUO. Szczególnie praktyczne: Nie trzeba
szukać innego gniazda do podłączenia drugiej ładowarki – to ułatwia pracę i oszczędza czas na
budowie, w warsztacie lub w samochodzie. Oczywiście wszystko jest zapakowane w
Systainerze³ i objęte kompleksową ochroną Festool Service.

Zalety i korzyści
Idealne uzupełnienie: Akumulatory 5,2 Ah są wydajne, uniwersalnie - przeznaczone do
wszystkich zastosowań oraz kompatybilne ze wszystkimi produktami
akumulatorowymi Festool. Szczególnie przydatne do wszystkich zastosowań i
urządzeń 18 V z naciskiem na wydajność i wytrzymałość. (Na przykład do długotrwałej
pracy przy użyciu odkurzaczy akumulatorowych Festool CTC MINI/MIDI, KSC 60, AGC
18, HKC 55, TSC 55 , jak również do szczególnie trudnego wiercenia i wkręcania za
pomocą TPC 18 / TDC 18)
Odsysanie uruchamia się automatycznie: akumulator Bluetooth® automatycznie
uruchamia sparowany odkurzacz mobilny po włączeniu narzędzia
Inteligentne rozszerzenie: W połączeniu z funkcją Bluetooth® akumulatora aplikacja
Festool Work zapewnia inteligentne funkcje dodatkowe, jak np. szczegółowe
wyświetlanie stanu naładowania oraz innych danych eksploatacyjnych, np.
temperatury lub cykli ładowania. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji akumulatora o
najniższym stanie naładowania miganie wskaźnika LED można aktywować

bezpośrednio na akumulatorze. Możliwe są również aktualizacje oprogramowania:
Zainstaluj aktualną wersję i w każdej chwili korzystaj z najnowszych funkcji narzędzia
Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów: Szybka ładowarka DUO ładuje dwa
akumulatory w tym samym czasie. Przy tym można ją zastosować ze wszystkimi
akumulatorami klasy 10,8 V, 14,4 V i 18 V (wyjątek: BP-XS do CXS/TXS 10,8 V).
Osobny wskaźnik LED na obu gniazdach ładowania informuje w każdej chwili o
aktualnym poziomie naładowania
Bezpieczne przechowywanie: W Systainerze³ z wystarczającą ilością miejsca na
łącznie cztery akumulatory i szybką ładowarkę DUO
Mobilność: w Systainerze³ zestaw zasilający można łatwo przetransportować z
warsztatu na plac budowy, dzięki możliwości integracji z wyposażeniem
samochodowym firmy Bott
Lepiej pracować z systemem: Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć
ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi
elementami wyposażenia systemowego
Kompleksowa ochrona. Oczywiście również szybka ładowarka DUO oraz wszystkie
akumulatory podlegają kompleksowej ochronie Festool Service

Zastosowania
Zasilanie dla produktów akumulatorowych

Zastosowanie
jako idealne uzupełnienie wariantów Festool Basic lub dodatkowe akumulatory do
warsztatu i na plac budowy

Zakres dostawy
4 x akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, szybka ładowarka TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187, w
kartonie

Dane techniczne
Pojemność 5.2 Ah
Napięcie 18 V
Prąd ładowania 2 x 6,0 A
Napięcie wejściowe 220 - 240 V
Ciężar 7 kg
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