
Stačí jen stisknout tlačítko! 
C3 a C7: Kompaktní nabíječky
akumulátorů Bosch
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od společnosti 
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MODE

Po stisknutí tlačítka na plný výkon
Udržujte váš akumulátor ve vrcholné formě

Jděte na to chytře – s nabíječkami akumulátorů Bosch C3 a C7
Dnes se na nabíječky akumulátorů kladou vysoké nároky. I kompaktní vozy 
jsou často vybaveny navigací, systémem Hi-Fi a různými elektrický-
mi systémy pro zajištění pohodlí. Nejlepším způsobem, jak zajistit 
spolehlivé startování, je pravidelně kontrolovat stav akumulátoru – a to 
i ve vozidlech, které v zimě nepoužíváte, jako jsou motocykly, kabrio-
lety i klasické vozy. Díky inteligentním zařízením C3 a C7 lze akumulátor 
nabíjet rychle a snadno, kdykoli je to potřeba. 
 Napěťový rozsah C3 (6/12 V) a C7 (12/24 V) 
 Kompaktní a disponují nejnovější technologií nabíjení 
 Funkce 

Používání je snadné: na vše je jedno tlačítko
 Připojte: kruh LED se rozsvítí modře = pohotovostní režim
 Stiskněte tlačítko režimu: kruh LED se rozsvítí zeleně a rozsvítí se 

vybraný režim nabíjení. 
 Pokud je vše v pořádku, nabíjení začne automaticky po krátké 

bezpečnostní pauze. 

Vhodné pro jakýkoliv akumulátor
Nabíječky C3 a C7 lze používat pro nabíjení nejen olověných akumulátorů,
ale také GM, mokrých a gelových akumulátorů – tím nejinte-

Nabíječka 

Výstupní napětí
12 V/24 V 

Na obr. je zobrazen
pohotovostní režim
(LED svítí modře)

Na nabíječce C7 je vždy jasně vidět stav nabíjení

Napájení 13,6 V/5 A Držák na stěnu Jedno tlačítko – snadná obsluha Ochrana proti přehřátíPlně automatické nabíjení
Oživí značně vybité 3,5 A/14-120 Ah

7 A/14-230 Ah

Indikátor průběhu nabíjení:

nabito nabito nabito

Pouze C7 C3 a C7
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vlastního monitorování 

akumulátorů A

akumulátorů C7: 

akumulátory (≥ 7,5 V)



+–+ –

elektronika kontroluje, jak   nabíjení akumulátor potřebuje 
a může pojmout. 

Dotek jara: s cílem zvládnout zimu

nabíjení i přesto, že se vůz delší dobu nepoužívá. Díky funkci udržovací-
ho dobíjení nabíječky C3 a C7 to není problém: s nabíječkou připo-
jenou k vozidlu je akumulátor monitorován a spolehlivě udržována na 
vysoké úrovni nabití. 

Druhý dech: pohodlné nabíjení s C7
Když se akumulátor vybije například tím, že po celou noc zůstanou svítit 
obrysová světla, je možné jej dobít pomocí funkcí Refresh nebo 
Boost, které nabízí C7: Dobíjení je možné v případě, že proces sulfa-
tace (tvorba krystalů) nezašel příliš daleko. 

Trvalý zdroj energie: C7 udržuje dodávku energie
Trvalé napájení 13,6 V v garáži, například pro napájení ledničky nebo 
jako záložní zdroj pro elektronický systém vozidla, když vyměňujete 

 (v souladu s pokyny výrobce). 

Nabíječka akumulátorů C3: 
Výstupní napětí 6 V/12 V

Šikovná, praktická, lehká
Kompaktní technologie pro váš akumulátor

Mobilní nebo napevno instalovaná nabíječka C3: pro motocykly a kompaktní vozy

Typy akumulátorů

Udržovací dobíjení

PLNÁ
MOKRÉ

AGM GELOVÉ

Ochrana před jiskřením Hák na zavěšeníBez rizika přebití
Úplná ochrana před zkratem 

a nesprávným připojením

0,8 A/1,2-14 Ah
3,8 A/1,2-120 Ah

Pouze C3
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ligentnějším způsobem: na základě řízení charakteristiky nabíjecí  křivky
charakteristikuou

Akumulátor kabrioletů, motocyklů a klasických vozů potřebují pravidelné 

akumulátor



Jednoduchost kombinovaná 
s bezpečností: 
Nabíjení akumulátorů pomocí 
nabíječky C3 a C7 Bosch

Spolehlivé nabíjení se zajištěním maximální bezpečnosti
 Pohodlné ovládání pomocí jednoho tlačítka
 Vhodné pro mokré olověné , AGM a gelové 
 Nabíječka je řízena vnitřní jednotkou MCU 

(micro-computer unit) – pro zajištění inteligentního monitorování 
a automatického nabíjení

 Funkce ochrany: Nabíječka se přepne do pohotovostního režimu 
v následujících abnormálních situacích: 

 – regenerační proces > 7 hodin
 – nabíjení > 41 hodin
 – napětí akumulátorů < 7,5 V (12 V akumulátor) 
 – napětí  < 16 V (24 V akumulátor) 
 – otevřený obvod 
 – opačná polarita
 Udržovací dobíjení: udržuje akumulátory klasických vozů nebo motocyklů ve 

vynikající kondici, i když se vůz nějakou dobu nepoužívá 
 Záložní zdroj pro vozidlo (C7) 
 – vyhnete se nákladným zásahům v autoservisu 
 – zachováte ve vozidle veškerá nastavení elektronického systému 
 První pomoc pro úplně vybité : funkce Refresh nebo Boost (C7) 

Na prvním místě je kvalita 
 Ergonomický design 
 Odolný obal: robustní a spolehlivý
 Kvalitní kabely a svorky 
 (ochrana proti vodě a prachu IP 65) 

Vhodné pro C3 a C7:
Držák na stěnu nebo hák na zavěšení

Hák na zavěšení je určen pro C3 i C7.
Rychlé a snadné pro mobilní použití

Držák na stěnu je určen pro C3 i C7.
Praktické uložení kabelů a svorek.

Kde najdete originální kvalitu společnosti Bosch: 
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akumulátory akumulátory

akumulátory

akumulátorů


