
Nitecore SC2 digitální rychlonabíječk, dvě nezávislé pozice, Li-Ion, 
Ni-MH, Ni-Cd, 12/230V 

Nitecore SC2 je univerzální inteligentní rychlonabíječka, 
kompatibilní téměř se všemi válcovými nabíjecími bateriemi. 
SC2 automaticky detekuje Li-ion, Ni-MH a Ni-Cd baterie, a přes 
ruční výběr je také schopna nabíjení akumulátorů LiFePO4. 
Inteligentní nabíječka vždy vybere optimální režim nabíjení 
(CC, CV a dV / dt) pro danou baterii a každý mikroprocesorem 
řízený nabíjecí slot pak monitoruje a nabíjí baterii 
samostatně. Nabíječka umožňuje v jednom nabíjecím slotu 
nabíjet proudem až 3A, čímž výrazně zkracuje dobu nabíjení. 
Velikost proudu je díky inteligentní elektronice volena 

automaticky nebo ji lze taky navolit manuálně. Pokud nabíjíte v obou nabíjecích slotech 
současně, bude maximální nabíjecí proud 3+2 A. Nabíječka má digitální LCD displej, na 
kterém lze sledovat průběh nabíjení. Inteligentní elektronika po úplném nabití akumulátoru 
nabíjení ukončí. Napájení nabíječe kabely 12/230V. Díky USB výstupu lze pomocí nabíječe 
nabíjet další USB zařízení proudem 2,1Ah. 

Vlastnosti  
• Nabíjecí proud až 3A pro jednu nabíjecí pozici 
• Každý ze dvou bateriových slotů nabíjí a monitoruje nezávisle. Maximální nabíjecí proud při nabíjení v obou 
pozicích zároveň 3+2A 
• Kompatibilní s Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-
MH a Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C, D), dobíjecí baterie 
• Optimalizované nabíjení pro IMR Li-Ion baterie 
• Integrovaný LCD panel přehledně zobrazuje nabíjecí parametry a stav 
• Tlačítka umožňující manuální nastavení nabíjecích parametrů 
• Inteligentní obvod detekuje typ baterie a stav před vstupem do režimu automatického nabíjení (CC, CV, dV / 
dt) 
• Automaticky detekuje stav nabití baterie a vybere vhodný režim podle napětí (s výjimkou LiFePO4 baterií, 
které vyžadují manuální výběr) 
• Kompatibilní s LiFePO4 bateriemi, USB výstup pro napájení dalších USB zařízení 
• Automaticky se zastaví nabíjení po dokončení 
• Funkce ochrana proti přebití, prevence k ochraně baterií 
• Monitorování teploty zabraňující nežádoucímu přehřátí 
• Vyrobeno z odolného ABS (nehořlavé) 
• Ochrana proti přepólování baterií 
• Napájecí kabely 12/230V 
• Certifikace RoHS, CE, FCC a CEC 

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 nabíječky 


