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POWER X-CHANGE
NOUA GENERAȚIE DE BATERII 
REÎNCĂRCABILE

BENEFICII

EFF I C I E N T  T E C H N O L O G Y

* Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V* Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V.

POWER X-CHANGE
O SINGURĂ BATERIE REÎNCĂRCA-
BILĂ PENTRU TOATE UNELTELE

ARTICOLE

ECONOMII SISTEMATICE
Folosiți doar o singură baterie reîncărcabilă pentru orice dispozi-
tiv, ceea ce nu implică costuri pentru baterii sau încărcătoare, la 
cumpărarea celui de-al doilea articol Power X-Change și ulterior.

MOTOR FĂRĂ PERII
Autonomie mai mare, durată de utilizare mai mare, fără a 
necesita întreținere grație motoarelor fără perie din dispo-
zitivele Power X-Change.

O SINGURĂ BATERIE REÎNCĂRCABILĂ PENTRU 
TOATE UNELTELE
Acum aveți nevoie doar de o singură baterie reîncărcabilă* 
pentru orice lucrare în casă și în grădină.

TEHNOLOGIE LITIU - ION VERIFICATĂ
Sistemul Power X-Change include doar baterii reîncărcabile 
cu tehnologie avansată litiu-ion.

TEHNOLOGIE TWIN-PACK®

Dacă un dispozitiv are nevoie de mai multă putere decât cea 
care poate fi furnizată de o singură baterie, pur și simplu 
conectăm doua baterii. O numim Tehnologia 
TwinPack®.

SIGURANȚĂ MAXIMĂ
Designul special și componentele de calitate asigură sigu-
ranță maximă pentru unealtă și pentru utilizator.

POWER X-CHANGE PLUS
Doriți mai multă calitate, performanță și putere ? Atunci 
sistemul Power X-Change Plus este alegerea corectă.

Mai puține baterii și încărcătoare înseamnă un consum 
redus de energie și resurse.

PRIETENOASE CU MEDIUL

Einhell CE-CB 18/254 Li - Solo: lustruiește 
mașina cu un finisaj oglindă - beneficiați 
de flexibilitate și libertate de mișcare grație
bateriei reîncărcabile cu litiu-ion. Ca mem-
bru al familiei Power X-Change, șlefuitorul 
fără fir oferă toate avantajele unui sistem 
inteligent de baterii reîncărcabile.

einhell.ro 
>>>

... PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ
Cu ajutorul sistemului de baterii Power X-Change de la Einhell 
puteți alimenta toate echipamentele compatibile cu aceeași ba-
terie. Fie că este vorba de o unealtă de mână sau de o mașină 
de grădinărit - aveți nevoie de o singură baterie*. 

Ați terminat lucrul în grădină ? Scoateți bateria și puneți-o în 
mașina de șlefuit rotativă. Astfel vă puteți dedica proiectelor 
din atelier.

MAȘINĂ DE 
POLIȘAT 
FĂRĂ FIR
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MAȘINA NU MAI PORNEȘTE?DĂ STRĂLUCIREMAȘINĂ DE POLIȘAT 
FĂRĂ FIR

Acumulator Li-Ion 18 V

Viteză de rotație 2500 min-1

Diametru Ø 254 mm

Greutatea produsului 1.9 kg

20.933.01

Date 
tehnice

Articol nr.

1 bonetă de polișare textilă 
1bonetă de polișare sintetică

Accessorii incluse:

Nu sunteți expert auto ? Nu-i nimic ! Cu noi nu a fost ni-
cicând mai ușor: Prindeți clemele la bateria mașinii, intro-
duceți ștecherul în priză - și asta-i tot. Dispozitivele Einhell 
fac singure restul. Cu toate aceste soluții, nu trebuie să vă 
mai faceți griji pentru orice defecțiune.

CELULE DE ALIMENTARE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE 
BATERIE CONTROLATE PRIN MICROPROCESOR

JUMP STARTER ȘI SISTEM DE ÎNCĂRCARE
Controlul inteligent al celulelor: Capacitate maximă a 
bateriei, capacitate optimă de fiecare dată, durată de 
viață maximă.

Starter: pentru bateriile de mașină epuizate, pornirea 
se face fără ajutor extern.

Acumulator: Alimentare electrică mobilă pentru tele-
foane mobile, tablete, laptopuri, camere foto, etc

ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII CONTROLATE PRIN 
MICROPROCESOR

Nu există riscul de erori de folosire: Grație protecției auto-
mate la suprasarcină, scurt-circuit, polaritate inversă și 
reglării automate a tensiunii între 6V și 12V.

Încărcare optimă de fiecare dată: Funcția de încărcare 
treptată păstrează permanent nivelul de tensiune optim.

Durată de viață extinsă a bateriei grație analizei stării de 
încărcare, procesului de încărcare în mai multe etape 
și încărcării treptate. Încărcați bateriile în mod regulat 
pentru a prelungi în mod semnificativ durata de viață a 
bateriilor.

Buton Pornit / 
oprit

Ușor de folosit de 
către oricine

Sistemul de blocare la suprasar-
cină asigură o protecție optimă 
a utilizatorului și aparatului.

Mâner ergonomic cau-
ciucat pentru operare 
confortabilă 
și o prindere perfectă

Costuri reduse grație 
sistemului Power 
X-Change: O singură 
baterie pentru toate 
uneltele

 Nu există niciun cablu 
care să încurce în timp ce 
lustruiți.

Face parte din
familia Power X-Change

Eficace și robust

18 V
no = 2500 min-¹ 254 mm

HANDY + 
ROBUST

SOFT 
GRIP

EXPERT PLUSCE-CB 18/254 Li – Solo

Se livrează fără baterie și încărcător 
(disponibile separat)

Bonetele de polișare pot fi comandate separat 
ca articolul 20.930.95

* Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V
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