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Akumulator iRobot
Roomba 500 600 700 LiIon 5,2Ah 14,4V
Cena

175,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

IRR700

Kod producenta

IRR700

Producent

FOTTON

Opis produktu
Markowy akumulator FOTTON odpowiednik baterii o oznaczeniach 80501 X-Life pasującej do odkurzaczy iRobot Roomba z serii
500 600 700 800 oraz innych kompatybilnych modeli

Najważniejsze cechy:
Wysokiej jakości akumulator FOTTON® stworzony do pracy w trudnych warunkach, wykonany z wysokiej jakości
ogniw w klasie "A"
wersja OEM - niższa cena z powodu braku kolorowego pudełka i zastosowaniu ekologicznego szarego kartonu do
pakowania
dokładnie kompatybilny z Twoim odkurzaczem oraz oryginalną ładowarką
Gwarancja zadeklarowanej pojemności
Bezpieczeństwo i jakość potwierdzona certyfikatami CE oraz RoHS
Pojemność: 5.2Ah | Napięcie: 14.4V | Typ ogniw: Li-Ion
Zwiększona pojemność akumulatora o 180%!!!

FOTTON to producent najwyższej jakości zamiennych baterii do zasilania elektroniki użytkowej. Ta marka gwarantuje
korzystny stosunek ceny do jakości, a zastosowane materiały w tym ogniwa nie ustępują poziomem oryginalnym bateriom a
często je przewyższają trwałością.
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W akumulatorze zastosowano wysokiej klasy ogniwa gwarantujące wydłużoną, stabilną oraz bezpieczną pracę urządzenia.
Akumulator Li-Ion Li-Ion cechuje się zerowym efektem pamięci, a co za tym idzie znacznie wyższą żywotnością i
niezawodnością.
Akumulatory FOTTON wyprodukowano z dbałością o każdy szczegół oferując pełną kompatybilność z oryginalnymi
ładowarkami, odkurzaczami oraz innymi pojemnościami akumulatorów. Idealne dopasowanie, efektywność przy niskiej wadze
i tych samych wymiarach.

Gwarancja jakości, zapewniamy pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną . W przeciwieństwie do wielu oryginalnych
akumulatorów nasze produkty nie posiadają wbudowanych chipów wyłączających jego pracę po zadanym czasie.

Specyfikacja techniczna

Typ ogniw: Li-Ion
Pojemność: 5.2Ah (5200mAh)
Napięcie: 14.4V
Kontrola temperatury pracy ogniw: Tak
Stan: Fabrycznie nowa
Kompatybilność
Zastępuje akumulatory o oznaczeniu:
80501 X-Life
Dedykowany do odkurzaczy:
iRobot Roomba z serii 500 600 700 800

Gwarancja 24 miesiące
ZAPRASZAMY
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