
Šetři peníze i přírodu

NABÍJECÍ BATERIE 
A NABÍJEČKY



Představujeme vám nový vyspělý systém nabíjecích baterií a nabíječek GP ReCyko. Nabízejí 
optimální výkon, elegantní design, nejvyšší výdrž na trhu a extrémně nízké samo-vybíjení. Nabíjecí 
baterie a nabíječky ReCyko jsou vždy po ruce, když potřebujete dodat energii svému oblíbenému 
zařízení. Šetří peníze, které byste investovali do nákupu jednorázových baterií a jsou šetrné k pří-
rodě díky implementaci nejvyššího podílu recyklovaného materiálu na světě. Přidejte se k naší 
dobíjecí revoluci.

NABÍJECÍ REVOLUCE 
PRÁVĚ ZAČALA
Rethink. Recharge. ReCyko.



Chcete mít po ruce nabité a spolehlivé baterie přesně 
ve chvíli, kdy je potřebujete? Chcete s nimi dosáhnout 
finanční úspory a současně snížit uhlíkovou stopu, 
kterou za sebou jejich používáním zanecháváte? Nové 
nabíjecí baterie GP ReCyko všem těmto požadavkům 
s nadhledem vyhoví.

Nabíjecí baterie GP
Energie vždy po ruce

V průměrné domácnosti se ročně spotřebuje až 100 ks baterií. U rodin s malými 
dětmi to může být ještě mnohem více. Úspora při používání nabíjecích baterií 
tak může jít až do tisíců korun ročně.

Šetřete tisíce korun ročně 
používáním nabíjecích baterií GP ReCyko.

Nová generace nabíjecích baterií GP ReCyko je jako první na světě zabalena 
v plně papírovém balení, všechny tyto baterie jsou z více než 10 % vyrobeny 
z recyklovaných materiálů a 94 % složení baterií je opět recyklovatelné.

NiMH baterie GP ReCyko jsou 
nejekologičtějším typem baterií.

Baterie GP ReCyko jsou již z výroby nabité a na rozdíl od mnoha konkurentů 
tak disponují uváděnou kapacitou ihned při zakoupení. Baterie jsou vybaveny 
technologií, která jim umožňuje udržet si svou energii po dlouhou dobu.

Baterie GP ReCyko můžete použít 
hned po vybalení. Jsou nabité.
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Nabíjecí baterie GP ReCyko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším na trhu díky své dlouhé výdrži. 
Přímo z dílny lídra ve svém oboru získáte baterii s větší kapacitou, než je běžné u jiných značek. 
K dispozici jsou i cenově dostupnější modely baterií pro nenáročné uživatele.

Baterie GP ReCyko
Maximální výdrž 
za příznivou cenu

Označení 2700 2500 2100 1300 1000 650 Cordless

Velikost baterie AA C D 9 V AAA

Počet cyklů 300 500 1 000 500 1 000

Uchování energie 50 % / 12 M 80 % / 12 M 80 % / 24 M 80 % / 12 M 50 % / 12 M 70 % / 12 M
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Označení Professional

Velikost baterie AA AAA

Počet cyklů 1 500

Uchování energie 70 % / 60 M

Vysoká zátěž Nízká zátěž

Obvyklá délka výdrže 
baterie v hodinách

Foto GP RyCyko 2600 1,9 3,2 3,2 3,5 6,5 26 70 1,5 roku

Foto Alkalika** 1 1 0,5 1,5 4 25 25 2 roky

Baterie ReCyko vydrží více než běžné jednorázové baterie

Pokročilá řada nabíjecích baterií 
GP ReCyko Pro Professional nabí-
zí skvělých 1 500 nabíjecích cyklů. 
Díky tomu vám budou sloužit ne-
srovnatelně déle než běžné nabíjecí 
baterie. Funkce Energy Lock zajistí, 
že baterie bude nabitá až 5 let na 
70 % své kapacity i v případě, že ji 
nebudete aktivně používat. 

Baterie GP ReCyko 
Pro Professional
Nejvyšší úspora 
a skvělé parametry
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Označení Photo & Flash

Velikost baterie AA

Počet cyklů 500

Uchování energie 80 % / 12 M

Baterie s vylepšeným vnitřním 
odporem a super rychlou ode-
zvou, které dosáhnou skvělých 
výsledků zejména při použití ve 
fotoaparátech a blescích. Svou 
rychlostí překonávají veškerou 
konkurenci. Už nikdy nepřijdete 
o žádný ze skvělých momen-
tů během vaší párty či kulturní 
akce s těmito nejrychlejšími 
foto bateriemi.

Baterie GP ReCyko 
Pro Photo & Flash
Vyvinuta pro vášnivé fotografy 1
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www.gpbatteries.czi



Chcete žít úsporně a ekologicky? Chtěli byste používat nabíjecí baterie, ale bojíte se, že je 
nebudete umět správně nabíjet? S novou generací nabíječek GP ReCyko můžete tyto problémy 
v klidu hodit za hlavu!

Nabíječky baterií GP ReCyko
Skutečně bezstarostné nabíjení



auto
on/off

Nemusíte se o nic starat a nechat nabíječku jen dělat svou práci. Už žádné 
hlídání doby nabíjení poblíž zásuvky, baterie se budou nabíjet šetrně a pouze 
po nezbytně nutnou dobu.

Pohodlné a šetrné nabíjení se všemi 
nabíječkami v nabídce.

Nová generace nabíječek GP ReCyko je jako první na světě zabalena v plně 
papírovém balení.

Plně papírové balení a vysoký podíl 
recyklovaných materiálů.

smart
diagnostics

Nově jsou všechny nabíječky v nabídce vybaveny spoustou užitečných funkcí. 
Dají vám najevo, pokud vložíte vadné nebo jednorázové baterie. Nabíjí co 
nejrychleji a nejpřesněji to jde. 

Chytrá elektronika se postará o vše.
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Nabíječka ReCyko Pro

Nabíječka ReCyko 
Speed

Sofistikované nabíjení 
rychlostí blesku

Nejen rychlost je důležitá

cool
power

cool
power

charging
time

charging
time

battery
health care

capacity
check
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charging

Prémiová inteligentní nabíječka, která nabíjí NiMH baterie 
šetrně, rychle a přesně až do doby, kdy nabíječku odpojíte. 
Oproti nižším řadám nabíječek je vybavena dokovací stanicí 
s LED displejem s indikací stavu nabíjení, několika ozdravnými 
režimy pro vaše baterie a aktivním chlazením. Disponuje 
individuálními kanály, které umožní nabíjet až čtyři AA/AAA 
baterie současně, každý ze 4 slotů nabíječky funguje nezávisle.

Moderní inteligentní nabíječka s pokročilými funkcemi a ochra-
nou proti přebíjení baterií. Stejně jako model ReCyko Pro je 
vybavena ochranou proti přehřátí baterií, která snižuje rychlost 
jejich nabíjení a zabrání tak poškození. Nabíječka disponuje 
individuálními kanály, které umožňují nabíjet až čtyři AA/AAA 
baterie současně, každý ze 4 slotů nabíječky funguje nezávisle.



Řada PRO SPEED EVERYDAY ECONOMY

Model P461 + D461 M451 B421 E411 E211

Počet nabíjených 
baterií

1–4× AA/AAA 1–4× AA/AAA 2 / 4× AA/AAA 2 / 4× AA/AAA 2× AA/AAA

Samostatné
nabíjecí kanály

ano ano ne ne

Doba nabíjení 
AA 2000

2,6 h 4 h 6 h 8 h

Doba nabíjení 
AAA 800

2,5 h 2,8 h 3 h 3,3 h

Další součást 
balení

USB adaptér, 
dokovací stanice

–
USB 

adaptér
–

Nabíječka 
ReCyko 
Everyday

Nabíječka
ReCyko 
Economy

Každodenní 
využití

Vstup do světa 
nabíjení

Plně inteligentní na-
bíječka včetně síťo-
vého USB adaptéru 
v balení. O aktuálním 
stavu nabíjení vás 
budou přehledně in-
formovat její LED in-
dikátory.

Základní modely nabí- 
ječek ReCyko, které 
i přes svou nízkou 
cenu disponují obdob-
ně jako vyšší modely 
inteligentními funkce-
mi zabraňujícími pře-
bíjení baterií.

charging
time

8
charging

time


