
Nitecore SC4 digitální rychlonabíječka, čtyři nezávislé pozice, Li-Ion, 
Ni-MH, Ni-Cd, 12/230V 

SC4 je digitální nabíječka se čtyřmi pozicemi pro nabíjení téměř 

všech válcových akumulátorů. Nabíjecí proud je celkem až 6A a 

na jeden slot až 3A. Má zabudovaný LCD displej pro 

zobrazování informací o nabíjení v reálném čase a pozorovací 

úhel displeje je až 160°. Zobrazuje opotřebování baterie, voltáž, 

typ baterie, odhad nabíjecího času. Automaticky detekuje typ 

vložené baterie a zvolí vhodný nabíjecí proud. Baterie v slotech 

CH1 a CH2 lze nastavit jako prioritní při nabíjení. 

Samozřejmostí je ochrana proti zkratu a přepólování. 

Zajímavostí je také USB port pro nabíjení USB zařízení nebo 

svítilen se zabudovaným micro USB. 

• Nabíjecí proud až 6A celkem / 3A na jednu pozici 

• Nabíjecí proud se da manuálně nastavit v rozmezí 300mA - 3000mA 

• LCD displej monitoruje stav nabíjení v reálném čase 

• Optimalizovaný nabíjecí proces pro IMR baterie 

• Detekce zdraví baterie 

• Inteligentní nabíjení - automaticky rozpozná typ vložené baterie a její kapacitu a zvolí 

vhodný nabíjecí proud 

• Sloty CH1 a CH2 se dají nastavit jako prioritní pro nabíjení 

• Ochrana proti přepólování a zkratu 

• 5v / 2,1 A USB výstup pro nabíjení USB zařízení jako mobilních telefonů, nebo třeba 

svítilen 

• Automatická úspora energie - pokud se zařízení déle jak 3 minuty nepoužívá, 

automaticky se ztmaví displej 

 Kompatibilní s články: 

Li-ion/IMR/LiFePO4 : 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 

14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 

18490,18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 10440, 10500, 12340, 12500, 

12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 

17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490,18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 

26650 

Ni-MH(NiCd): AA,  AAA,  AAAA,  C,  D 

Poznámka 

Vždy používejte v souladu s návodem k obsluze a přečtěte si jej před prvním použitím. 

 

Bezpečnostní pokyny 

• s dobíjecími bateriemi Li-ion vždy zacházejte se zvýšenou opatrností  

• s nabíječkou používejte pouze kompatibilní baterie  

• nabíječku v elektrické síti nenechávejte bez dozoru  

• baterie po nabití ihned vyjměte z nabíječk 


