
O ΕΜΠΙΣΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ!

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Οι αλκαλικές ενισχυμένες μπαταρίες Uniross Power Plus 
είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις καθημερινές σας ανάγκες.

Η Uniross είναι στην πρώτη γραμμή της κατασκευής 
αλκαλικών μπαταριών που βρίσκουν το δρόμο τους σε μια 
σειρά εμπορικών, βιομηχανικών και στρατιωτικών 
εφαρμογών. Αυτές οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης θα σας 
συντροφεύουν σε όλες τις συσκευές σας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ & ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Uniross Hybrio 
είναι έτοιμες για χρήση απευθείας από τη συσκευασία 
χωρίς την ανάγκη φόρτισης. 
Αυτές πλαισιώνονται από μία πλήρη σειρά φορτιστών 
για όλους τους τύπους των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, 
NiMh, NiCd, Li-Ion, LiFePo και για όλα τα μεγέθη,
AA/AAA/C/D/SC/18650/RCR123 καταναλωτικών ή 
βιομηχανικών μπαταριών.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες Uniross Ιόντων Λιθίου διαθέτουν υψηλή 
ενεργειακή πυκνότητα, παρέχοντας ομοιόμορφη ροή τάσης 
και ρεύματος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
καθιστώντας τις ως πρώτη επιλογή για πολλές απαιτητικές 
εφαρμογές υψηλής απόδοσης.
Η μπαταρία Ιόντων Λιθίου Uniross 18650 είναι η πιο 
αξιόπιστη λύση στις περισσότερες συσκευές υψηλής 
απόδοσης, παρέχοντας εξαιρετική λειτουργία σε βάθος 
χρόνου με υψηλά ρεύματα εκφόρτισης.



ΦΑΚΟΙ
Οι Φακοί LED Uniross χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία 
οπτικών για να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας φως. 
Υπάρχει μία ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτει όλες τις 
ανάγκες.  

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
Οι έξυπνες και πρωτοποριακές τεχνολογίες που                                                          
εφαρμόζονται στη γκάμα των φορτιστών Uniross τους 
καθιστούν κατάλληλους για όλους τους τύπους των 
μπαταριών.

Ο φορτιστής Smart 3T LCD μπορεί να φορτίσει όλους του 
τύπους μπαταριών (NiMh, NiCd, Li-Ion, LiFePo4) καθώς και 
όλα τα μεγέθη αυτών. Η φωτεινή οθόνη LCD δίνει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη κατάσταση κάθε 
μπαταρίας.

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

Μπαταρία Uniross ψευδαργύρου (zinc-air). 
Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρης στην υψηλή και σταθερή 
τάση τροφοδοσίας. Μία αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας
εξασφαλίζει την φρεσκάδα της έως 5 χρόνια.

ΛΙΘΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι μπαταρίες λιθίου Uniross, κομβιόσχημες ή κυλινδρικές 
καλύπτουν τις καθημερινές σας ανάγκες παρέχοντας 
ενέργεια για όλες τις μικροσυσκευές σας. 
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