
Zde obdržíte originální kvalitu Bosch: 

Novinka! Kabelový adaptér včetně konektoru 
s pojistkou

Nástěnný držák přizpůsobený pro C3 a C7: 
praktické umístění kabelů a svorek

Tak jednoduché, tak 
bezpečné:  
Nabíječky akumulátorů C3 a C7 
společnosti Bosch 

Zajišťujeme spolehlivé nabíjení při maximální bezpečnosti
 Novinka! Funkce Memory: Uložení posledního nastvení do paměti
  Novinka! Nabíjecí kabely se zásuvnými spoji: snadné odpojení, rychlé 

opětovné připojení 
 Komfortní obsluha jedním tlačítkem 
  Pohodlné pro olověné akumulátory s elektrolitem, pro akumulátory 

AGM, akumulátory Wet a gelové akumulátory 
  Inteligentní sledování a automatické nabíjení - řízení interním 

mikroprocesorem
  Ochranné funkce zařízení - při následujících mimořádných situacích se 

nabíječka přepne do režimu připravenosti:  
– regenerační procesy trvající déle než 7 hodin  
– nabíjení trvající déle než 41 hodin  
–  napětí akumulátoru pod 7,5 V u akumulátoru s napětím 12 V nebo 

pod 16  V u akumulátoru s napětím 24V 
 – otevřený proudový okruh 
 – připojení s přepólováním 
  Udržovací nabíjení: sezonně používané akumulátory, jako jsou 

akumulátory pro oldtimery nebo pro motocykly, tak zůstávají stále 
na nejvyšší úrovni nabití 

  Přídavné funkce u C7: 
–  provoz jako síťový zdroj nebo podpůrný provoz: veškerá nastavení 

elektroniky vozidla zůstávají zachována. 
 – funkce oživení: první pomoc při hlubokém vybití 

Kvalita vychází z
  Konstrukce produktu pro příjemnou obsluhu - vyznamenaná cenou 

Red Dot Design Award jako „honourable mention 2011“ 
 Ergonomické použití 
 Robustní a spolehlivá zařízení  
  Vysoká kvalita kabelu a svorek: ochrana před prachem a stříkající 

vodou (IP65)

Příslušenství pro C3 a C7:  
nástěnný držák a mobilní hák



Stačí stisknout tlačítko. 
C3 a C7: Kompaktní nabíječky 
akumulátorů společnosti Bosch

Novinka!
 Funkce Memory



Opět nejlepší:  
Vyznamenané nabíječky akumulátorů Bosch

Za svojí jednoduchou 

ergonomickou obsluhu a dobrý 

průmyslový design byly nabíječky 

akumulátorů Bosch C3 a C7 

vyznamenány významným oceněním Red Dot Design 

Award jako „honourable mention“. To co slibuje 

vnější vzhled, to také podporuje inovační technika 

a komfortní funkce. Například když akumulátor 

vozidla ztratí napětí: S nabíječkami C3 a C7 lze 
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akumulátory rychle a jednoduše nabít. Při 

přerušení přívodu proudu si nová integrovaná 

funkce memory ( paměť) zapamatuje poslední 

nastavení a proto může nabíjení po připojení 

k napájecímu napětí opět bez problému 

pokračovat. Novinkou je také nabíjecí kabel se 

zásuvným spojem. Nabíječky C7 kromě toho 

nabízí svým regeneračním režimem možnost 

nabíjení hluboce vybitých akumulátorů. 



Ještě jednodušší s funkcí Memory. 
Nabíječky akumulátorů C3 a C7
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Novinka! Nabíjecí kabel se zásuvným spojemJedno tlačítko, řada funkcí! Inteligentní a sledované nabíjení 
akumulátoru

Novinka! Funkce Memory:  
Uložení posledního nastavení do paměti 
Při odpojení od síťového napětí nebo od akumulátoru si 
nabíječka uloží do paměti poslední nastavení a pokračuje 
v nabíjení tam, kde došlo k rozpojení. 

Novinka! Nabíjecí kabel se zásuvným spojem:  
Jistota je jistota
Nabíjecí kabel se stává ze dvou částí, které jsou spojeny 
zásuvným spojem. Tak může zůstat jedna část připojena 
k akumulátoru, i když se nabíječka odpojí. Přídavná 
pojistka zajišťuje, aby nedošlo ke zkratu nebo požáru 
kabelů, i když jsou kabely poškozeny.  

Stále větší počet elektrických spotřebičů  
silně namáhá akumulátor vozidla: 
 Vyhřívání sedaček
 Klimatizace
 Elektricky ovládaná okna
 HiFi - systémy
 Navigační zařízení
 Elektronické řídicí jednotky ve vozidle

Inteligentní nabíjení nabíječkami C3 a C7
Při zimních teplotách vyžaduje vaše vozidlo podstatně 
více elektrické energie než při plusových hodnotách, 
což startovací akumulátor silně zatěžuje. Pokud je 
nutné přídavně ještě napájet řadu komfortních funkcí 
a akumulátor je zvláště namáhán jízdami pouze na krátké 
vzdálenosti, tak pomůže včasné nabíjení nabíječkami 
C3 nebo C7 společnosti Bosch. 

Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch:
  Udržují akumulátory ve stavu připravenosti 

a kompletně je nabíjí - bezproblémově a rychle
  Mají jednoduchou a intuitinví obsluhu - chybná 

obsluha je skoro vyloučena
  Nabízejí komfortní navigaci s centrálním nastavovacím 

tlačítkem 
  Samy se kontrolují díky inovační bezpečnostní 

koncepci
  Jsou vybaveny praktickým, vzájemně záměnným 

upevňovacím příslušenstvím:
 –  mobilní hák  

(u C3 je mobilní hák součástí balení) 
 –  nástěnný držák 

(u C7 nástěnný držák součástí balení)



Plný výkon po stisku tlačítka: 
C7 udržuje akumulátor ve špičkové kondici 

Pro velké motocykly, kempingové přívěsy a transportéry:  
Vysoký nabíjecí výkon s C7
Pomocí nabíječky akumulátorů C7 společnosti Bosch lze 
bezproblémově a rychle nabíjet silně namáhané startovací 
akumulátory transportérů, kempingových přívěsů atd. Pokud 
chce uživatel svůj akumulátor z motocyklu, kabrioletu nebo 
motorového člunu udržovat přes zimu v bezchybném stavu 
udržovacím nabíjením, tak si s nabíječkou C7 jistě dobře pomůže. 
Nabíječka s velikostí proudu až 7 A je konstruována pro velké 
akumulátory s napětím 12 nebo 24 voltů, které se používají např. 
v motocyklech, kempingových přívěsech a transportérech. 

Funkce rychlého oživení vybitého akumulátoru 
Krátkodobě hluboce vybité akumulátory je důležité rychle 
a spolehlivě nabít. Takové případy hlubokého vybití mohou nastat 
například při zapomenutých rozsvícených světlech atd. 

Všestranné výhody: funce síťového zdroje
V režimu síťového zdroje lze využívat nabíječku C7 jako napájecí 
zdroj s konstatním výkonem 13,6 V/5 A. Například pro chladicí 
boxy nebo pro rádio v garáži, pro test žárovek nebo pro podpůrný 
režim. 
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Na C7 lze kdykoliv rychle odečíst stav nabití.

Akumulátor nabit 
na 0 – 33 %

MODE

Akumulátor nabit 
na 33 – 66 %

MODE MODE

Akumulátor nabit 
na 66 – 99 %

Stav nabití

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Typ 
akumulátoru

Obsluha jedním 
tlačítkem

Automatické 
nabíjení

Ochrana před 
jiskrami

Žádné riziko 
přebíjení

Ochrana proti 
zkratu/přepó-
lování

Ochrana proti 
přehřívání

 Obsaženo v rozsahu dodávky  Dodává se jako příslušenství

C7

C3

Nabíječka 
akumulátoru C7: 
Výstupní napětí  
12 V/24 V



Komfort v kompaktním formátu:
Nabíječka C3 nabíjí akumulátory 6 a 12 V

Pro osobní vozidla, motocykly a skútry:  
Automatické nabíjení akumulátorů s C3
S nabíječkou C3 společnosti Bosch lze automaticky rychle 
nabíjet slabší akumulátory pro osobní vozidla. Pokud však 
chcete také akumulátory svého mopedu, skútru nebo 
malého motocyklu udržovat v dobrém stavu udržovacím 
nabíjením v zimě, tak je C3 tím nejlepším výběrem. 
Příruční kompaktní nabíječku akumulátorů lze jednoduše 
obsluhovat centrálním tlačítkem a pomocí dodávaného 
mobilního háku lze komfortně zavěsit např. na kapotu 
motoru.
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Rychlé a jednoduché nabíjení akumulátorů

Nabíječka 
akumulátorů C3: 
Výstupní napětí 
6 V/12 V

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ochrana proti 
přehřívání

Nástěnný držák Mobilní hák Nabíjí vybité 
akumulátory

Napájení 
13,6 V/5 A

3,5 A/14 - 120 Ah
7 A/14 - 230 Ah

0,8 A/1,2 - 14 Ah
3,8 A/14 - 120 Ah

Novinka!  
Funkce Memory



Příruční, praktické, lehké.
Kompaktní technika pro váš akumulátor
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C7: s praktickým mobilním hákem C7: nabíjecí a sítový kabel, nástěnný držák

Přestaňte se bát vybitého akumulátoru
Sezonně používané akumulátory například v kabrioletech 
nebo v oldtimerech potřebují v době svého nepoužívání 
pravidelné dobíjení. To zařídí nabíječky C3 nebo C7 svým 
udržovacím nabíjením: nabíječka se jednoduše připojí 
k vozidlu - akumulátory jsou sledovány a jsou udržovány 
na nejvyšší úrovni nabití. 

C7: Podpůrné nabíjení jistí systémová nastavení
U moderních osobních vozidel by se měla provádět 
výměna akumulátorů pouze s podpůdným nabíjením. 
Tak je zajištěno, že zůstane zachováno nastavení 
elektoniky vozidla, např. kód pro rádio a nastavení 
komfortního spínání zvedačů oken atd. 

Nabíjení každého typu akumulátoru
Studené olověné akumulátory lze pomocí nabíječek 
C3 a C7 nabíjet stejně dobře jako akumulátory AGM, Wet 
nebo gelové akumulátory. A to inteligentním způsobem. 
Elektronika nabíječky řídí prostřednictvím charakteristik, 
jaké nabíjecí proudy váš akumulátor v příslušném 
okamžiku potřebuje a zvládne.

Ochrana elektroniky vozidla 
Připojovací svorky jsou bez proudu, pokud nejsou 
správně připojeny póly akumulátoru nebo pokud je 
špatné připojení. To zajištuje ochranu před jiskřením 
a poškozením elektroniky. Proto lze automobilové 
akumulátory bez rizika nabíjet ve vestavěném stavu.
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Jednoduchá obsluha: jedno tlačítko co umí vše
  Zasunout: 

– kroužek LED se rozsvítí modře  
– zařízení je v režimu připravenosti

 Zvolit režim: 
 – kroužek LED se rozsvítí zeleně
 – svítí zvolený režim nabíjení 
 Nabíjet: 
 – kroužek LED svítí zeleně 
 – indikace nabíjení bliká žlutě

Chybná obsluha je prakticky vyloučena 
Pokud se omylem při připojování zamění póly 
akumulátoru, rozsvítí se červená LED indikace. V tomto 
případě jsou svorky bez napětí a volba režimu není 
možná.

C3: vše ihned jedním pohledem C3: nabíjecí a síťový kabel, mobilní hák C3: s praktickým mobilním hákem

Zasunout

MODE

Zvolit 
režim

MODE MODE

Nabíjet

Příklad nastavení: režim 2 pro motocykly u C3

Indikace při 
zaměněných pólech

MODE

12 V

Malá ale velice výkonná nabíječka C3: pro motocykly a osobní vozidla (6/12 V)


