NX300 batterij
Professional power

NX300 batterij
Artikelnr.

909996

EAN code

5028965802595

Gewicht

2 kg

Capaciteit

300 Watt

Oplaadtijd

1 uur - 80%
2 uur - 100%

Laadcycli

2.500 keer

NX300 Lithium-ion Batterijlader
Artikelnr.

911334

EAN code

5028965807804

NX300 Lithium-ion Laadkabel
Artikelnr.

912361

EAN code

5028965811351

Krachtige productiviteit
36V Lithium vermogen, snel opladen, one size fits all
De nieuwe NX300 Pro Cordless levert snoerloze prestaties op professioneel
niveau voor een veelzijdig en groeiend assortiment. Sneller, veiliger en
handiger overschakelen naar Pro Cordless verhoogt de productiviteit en
bespaart tijd en geld.
Een uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma waarbij gebruik is
gemaakt van de nieuwste batterijtechnologieën, heeft geresulteerd in een
nieuw ontwikkeld 30-cellig ontwerp dat een toename van 60% in beschikbare
energie oplevert.

Innovatief

Batterij

Productiviteit

Minder
energie kosten
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NX300 batterij
Professional power

Krachtige productiviteit

36V Lithium power, snel laadbaar en toepasbaar in
meerdere Numatic machines, herkenbaar aan het
NX300 logo.

Kostenefficiënt

De NX300 is gemaakt voor professioneel gebruik en
prestaties. De batterij is ontworpen en getest voor
commercieel gebruik met meer dan 2.500 laadcycli.

Verbeterde celprestaties

Premium Tier-1-celtechnologie.

Langere levenscyclus

Meer dan 2.500 laadcycli met ingebouwde
batterijstatus en statuscontrole
veiligheidssysteem.

Snel opgeladen in 1 uur

De snellader kan in een tijd van slechts 1 uur
de batterij opladen tot 80%.

Werktijd

Elk product in de NX300-reeks is ontworpen om de
NX-energieopslag optimaal te benutten en de juiste balans
te vinden tussen werktijd en vermogen.

One size fits all

De NX serie (Numatic eXchange) batterijen kunnen worden gebruikt
in een groeiend aantal Pro Cordless machines van Numatic.

Makkelijk in gebruik

Handige handgreep om probleemloos de batterij
te verwisselen en/of op te laden.

Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl
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