NABÍJACIE BATÉRIE
A NABÍJAČKY

Šetri peniaze aj prírodu

NABÍJACIA REVOLÚCIA
PRÁVE ZAČALA

Rethink. Recharge. ReCyko.

Predstavujeme vám nový vyspelý systém nabíjacích batérií a nabíjačiek GP ReCyko. Ponúkajú
optimálny výkon, elegantný design, najvyššiu výdrž na trhu a extrémne nízke samovybíjanie.
Nabíjacie batérie a nabíjačky ReCyko sú vždy po ruke, keď potrebujete dodať energiu svojmu
obľúbenému zariadeniu. Šetria peniaze, ktoré by ste investovali do nákupu jednorázových batérií
a sú šetrné k prírode vďaka implementácii najvyššieho podielu recyklovaného materiálu na svete.
Pridajte sa k našej dobíjacej revolúcii.

Nabíjacie batérie GP
Energia vždy po ruke

Chcete mať po ruke nabité a spoľahlivé batérie presne
vo chvíli, keď ich potrebujete? Chcete s nimi dosiahnuť
finančné úspory a súčasne znížiť uhlíkovú stopu, ktorú
za sebou ich používaním zanechávate? Nové nabíjacie
batérie GP ReCyko všetkým týmto požiadavkám s nadhľadom vyhovejú.

800

charge
& save

Šetrite stovky eur ročne
používaním nabíjacích batérií GP ReCyko.

V priemernej domácnosti sa ročne spotrebuje až 100 ks batérií. V rodinách
s malými deťmi to môže byť ešte oveľa viac. Úspora pri používaní nabíjacích
batérií tak môže ísť až do desiatok eur ročne.

NiMH batérie GP ReCyko sú
najekologickejším typom batérií.
eco
design

Nová generácia nabíjacích batérií GP ReCyko je ako prvá na svete zabalená
v plne papierovom balení, všetky tieto batérie sú z viac než 10% vyrobené
z recyklovaných materiálov a 94% zloženia batérií je opäť recyklovateľné.

Batérie GP ReCyko môžete
použiť hneď po vybalení. Sú nabité.
ready
to use

Batérie GP ReCyko sú už od výroby nabité a na rozdiel od mnohých konkurentov
tak disponujú uvádzanou kapacitou ihneď pri zakúpení. Batérie sú vybavené
technológiou, ktorá im umožňuje udržať si svoju energiu po dlhú dobu.

Maximálna výdrž
za priaznivú cenu

500

charge
& save
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80%

Batérie GP ReCyko

year
storage

super
strong

Nabíjacie batérie GP ReCyko patria dlhodobo k najobľúbenejším na trhu vďaka svojej dlhej výdrži.
Priamo z dielne lídra vo svojom odbore získate batériu s väčšou kapacitou ako je bežné u iných
značiek. K dispozícii sú i cenovo dostupnejšie modely batérií pre nenáročných užívateľov.

Označenie

2700

2500

Veľkosť batérie
Počet cyklov
Uchovanie energie
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9V

650

Cordless
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80 % / 12 M 50 % / 12 M

1 000
70 % / 12 M

Najvyššia úspora
a skvelé parametre

energy
lock

Pokročilá rada nabíjacích batérií GP
ReCyko Pro Professional ponúka
skvelých 1 500 nabíjacích cyklov.
Vďaka tomu vám budú slúžiť neporovnateľne dlhšie ako bežné nabíjacie batérie. Funkcia Energy Lock zaistí, že batéria bude nabitá až 5 rokov
na 70% svojej kapacity a v prípade,
že ju nebudete aktívne používať.
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Batérie GP ReCyko Pro
Professional
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storage

Označenie

Professional

Veľkosť batérie

AA

Počet cyklov

AAA
1 500

Uchovanie energie

70 % / 60 M

Batéria ReCyko vydrží viac ako bežné jednorázové batérie
Vysoká záťaž

Nízka záťaž

Obvyklá dĺžka výdrže
batérie v hodinách
Foto GP RyCyko 2600
Foto Alkalika**
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Batérie GP ReCyko Pro
Photo & Flash

Vyvinutá pre vášnivých fotografov
Batérie s vylepšeným vnútorným odporom a super rýchlou
odozvou, ktoré dosiahnu skvelé výsledky hlavne pri použití
vo fotoaparátoch a bleskoch.
Svojou rýchlosťou prekonávajú
konkurenciu. Už nikdy neprídete o žiadny zo skvelých momentov v priebehu vašej párty
či kultúrnej akcie s týmito najrýchlejšími foto batériami.
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Photo & Flash

Veľkosť batérie

AA

Počet cyklov

500

Uchovanie energie

80 % / 12 M

Nabíjačky batérií GP Recyko
Skutočne bezstarostné nabíjanie

Chcete žiť úsporne a ekologicky? Chceli by ste používať nabíjacie batérie, ale bojíte sa, že
ich nebudete vedieť správne nabíjať? S novou generáciou nabíjačiek GP Recyko môžete tieto
problémy v kľude hodiť za hlavu!

Pohodlné a šetrné nabíjanie so všetkými
nabíjačkami v ponuke.
auto
on/off

eco
design

Nemusíte sa o nič starať a nechať nabíjačku len robiť svoju prácu. Už žiadne
stráženie doby nabíjania blízko zásuvky, batérie sa budú nabíjať šetrne a len po
nevyhnutnú dobu.

Plne papierové balenie a vysoký podiel recyklovaných
materiálov.

Nová generácia nabíjačiek GP Recyko je ako prvá na svete zabalená v plne
papierovom balení.

Inteligentná elektronika sa postará o všetko.
smart
diagnostics

Po novom sú všetky nabíjačky v ponuke vybavené mnohými užitočnými
funkciami. Dajú vám najavo, pokiaľ vložíte chybné alebo jednorázové batérie.
Nabíjajú najrýchlejšie a najpresnejšie ako to ide.

Nabíjačka ReCyko Pro
Sofistikované nabíjanie
rýchlosťou blesku

mAh

Prémiová inteligentná nabíjačka, ktorá nabíja NiMH batérie šetrne,
rýchlo a presne až do doby, kedy nabíjačku odpojíte. Oproti
nižším radám nabíjačiek je vybavená dokovacou stanicou s LED
displejom s indikáciou stavu nabíjania, niekoľkými ozdravnými
režimami pre vaše batérie a aktívnym chladením. Disponuje
individuálnymi kanálmi, ktoré umožnia nabíjať až štyri AA/AAA
batérie súčasne, každý zo 4 slotov nabíjačky funguje nezávisle.

charging
time

Nabíjačka ReCyko
Speed

Nielen rýchlosť je dôležitá

battery
health care

capacity
check

individual
charging

charging
time

cool
power

Moderná inteligentná nabíjačka s pokročilými funkciami a ochranou proti prebíjaniu batérií. Rovnako ako model ReCyko Pro je
vybavená ochranou proti prehriatiu batérií, ktorá znižuje rýchlosť
ich nabíjania a zabráni tak poškodeniu. Nabíjačka disponuje
individuálnymi kanálmi, ktoré umožňujú nabíjať až štyri AA/AAA
batérie súčasne, každý zo 4 slotov nabíjačky funguje nezávisle.

cool
power

individual
charging

Nabíjačka
ReCyko
Everyday

charging
time

Každodenné
využitie

Nabíjačka
ReCyko
Economy

8
charging
time

Vstup do sveta
nabíjania

Plne inteligentná nabíjačka vrátane sieťového USB adaptéra
v balení. O aktuálnom
stave nabíjania vás
budú prehľadne informovať jej LED indikátory.

Základné modely nabíjačiek ReCyko, ktoré
aj napriek svojej nízkej cene disponujú
podobne ako vyššie
modely inteligentnými
funkciami zabraňujúcimi prebíjaniu batérií.

Rada

PRO

SPEED

EVERYDAY

Model

P461 + D461

M451

B421

E411

ECONOMY
E211

Počet nabíjaných
batérií

1–4× AA/AAA

1–4× AA/AAA

2 / 4× AA/AAA

2 / 4× AA/AAA

2× AA/AAA

Samostatné
nabíjacie kanály

áno

áno

nie

nie

Doba nabíjania
AA 2000

2,6 h

4h

6h

8h

Doba nabíjania
AAA 800

2,5 h

2,8 h

3h

3,3 h

Ďalšia súčasť
balenia

USB adaptér,
dokovacia stanica

–

USB
adaptér

–

