
Портативна зарядна станція
PowerOak Bluetti EB55

Ключові особливості

Із власною портативною зарядною станцією ви зможете заряджати та живити необхідні
електроприлади за відсутності мережі. При відключенні світла у вашому будинку чи квартирі завжди
буде аварійне джерело живлення, яке зробить вашу родину енергонезалежною. 

Мобільний та легкий зарядний пристрій забезпечить вас електроенергією при відключенні мережі. 
Живіть або заряджайте до 11 девайсів одночасно: смартфон, рацію, мобільний холодильник, апарат 
для СІПАП-терапії, ноутбук, планшет, телевізор, мультиварку, блендер, дрон, камеру.

        Стандартна гарантія на обладнання 2 роки.

700 Вт / 537 Вт*год 
Компактний, легкий але достатньо потужний, 
щоб підзарядити і заживити важливе для вас 
обладнання впродовж тривалого часу.

 

Одночасний заряд і розряд

 

Декілька роз'ємів підключення 

Підключення фотомодулів

Гнучка можливість заряду
Завдяки наявному вибору, ви можете 
заряджати пристрої Bluetti завдяки 
класичному підключенню до мережі змінного 
струму, або через автомобільний вихід 12 В, 
або через підключення фотомодулів напряму 
до пристрою.

Приємні додаткові функції
Окрім життєво необхідних, тут так само можна 
зустріти допоміжні функції, серед яких наявність 
бездротової зарядки, зручної ручки для 
переносу та наявного LED світилька, що 
вбудований в корпус.

Bluetti EB55 підтримує можливість живити ваші 
пристрої навіть коли сам знаходиться в процесі 
заряду.

Пристрій може заряджати та живити вашу техніку 
завдяки наявним портам USB, USB-TypeC, 
бездротовій зарядці та виходам змінного струму. 
Ви можете підключити до 11 пристроїв для 
одночасного заряду.

Цей пристрій передбачає можлиавість заряду від
фотомодулів потужністю до 200 Вт, що дозволяє 
використовувати EB55 знайшло в ширшому 
спектрі ситуацій.

Опис обладнання



Т

Заряджайте або живіть до 11 пристроїв одночасно

ехнічні параметри

Порт USB TypeC, шт

Модель

Тип вихідної напруги

4 (5 В / 3 А)

0,537

0,7

Чиста синусоїда

EB55

1 (100 Вт)

1 (15 Вт)

1 (12 В / 10 А)

2

до 200 Вт (12-28 В / 8 А)

Так

2

Пристрій EB55, інструкція, зарядний пристрій від мережі змінного 
струму (200 Вт), кабель для автомобільного прикурювача, кабель 
перехідник під фотомодуль

Номінальна потужність, кВт

Номінальна ємність, кВт*год

Порти USB, шт

Одночасна зарядка від змінного струму 
та фотомодулів

Бездротовий зарядний пристрій, шт

Автомобільний вихід , шт

Виходи змінного струму (розетки), шт

Підключення фотомодулів

Гарантія, роки

Комплект поставки

5,5х2,1 мм

1 АВТОМОБІЛЬНИЙ РОЗ'ЄМ
12 В /10А

2 ВИХОДИ ПОСТІЙНОГО 
СТРУМУ
12 В /10A

2 ВИХОДИ ЗМІНОГО СТРУМУ
до 700 Вт

Телефон

ТелефонНоутбук

Дрон
(500 Вт·ч)

Телевізор
(75 Вт)

Блендер
(500 Вт)

Рисоварка
(300 Вт)

СРАРПортативний
холодильник

Телефон Планшет Фотокамера

4 USB
5 В /3A

1 USB Type-C
потужність до 10 Вт

1 БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА
15 Вт


