
BEZPEČNÁ MONTÁŽ
Bez napájení z elektrické sítě je 
instalace velmi jednoduchá. 
Stanice vydrží poryv větru až do 
rychlosti 140 km/h.

NABIJTE VŠE
Odloný vůči 
povětrnostním vlivům*. 
Konektor pro všechny 
Iphone® a AndroidTM 
modely. Lze nabíjet až 6 
zařízení najednou, tak 
rychle, jako ze zásuvky.

CHYTROST A KRÁSA 
Toto spojení formy a 
funkčnosti zapadne do 
jakéhokoli prostředí.

SÍLA SOLÁRNÍ ENERGIE 
Tři 20-ti wattové solární 
panely potřebují pouze 4 
hodiny denního svitu pro 
udržení plně nabitého 
stavu.

NRG Street Charge®

Solární nabíjecí stanice

Nabíjejte davy
NRG Portable Power přichází s inovativním 

řešením. Nabídněte svým zákazníkům/

hostům čistou solární energii. Udržujte je 

ve spojení s Vámi, těmi, kteří jsou lídry v 

oblasti energetické udržitelnosti. Solární 

stanice NRG Street Charge® nabízí snadný 

způsob, jak dodat energii mobilním 

zařízením s rychlostí nabíjení ze zásuvky, za 

použití obnovitelné energie ze slunce.

PŘIDEJTE VAŠI REKLAMU
Pochlubte se svým 
vztahem k solární energii a 
ukažte své logo.



• Tablety

• Mobilní telefony

• Fotoaparáty, kamery

Přidejte si vlastní logo
• Ukažte svůj postoj k energetické udržitelnosti

• 3 reklamní poutače Vás budou identifikovat
jako lídra v inovacích

• 3 stolečky s možností umístění Vašeho loga

Vyměnitelné díly
•

•

Vnitřní 168 W lithiová baterie se nabíjí i v 
případě, že je pod mrakem. Je zapotřebí ji 
vyměnit přibližně po každých 2-3 letech v 
provozu

3 extra kusy USB propojek jsou obsaženy v 
dodávce

Reklama může být obnovována či měněna

Snadná instalace
• Pro sestavení jsou zapotřebí 2-3 osoby

• Uživatelská příručka, návody a podpora
produktu je k dispozici na hagspraha.cz/nrg/
návody

• Možnost instalačního servisu na vyžádání

*Odolnost vůči povětrnostním vlivům je závislá na extrémnosti počasí a typu zvoleného konektoru.

Služba je poskytována společností NRG Portable Pwer LLC, stoprocentní dceřinnou společností 
NRG Energy, Inc. 

iPhone je ochranná známka splečnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Android je 
ochranná známka společnosti Google Inc.

NRG Street Charge a znaménko plus jsou ochranné známky splečnosti NRG Eneergy, Inc. © 2015 
NRG Energy Inc. Všechna práva vyhrazena. 214856

Veškeré Vaše dotazy směřujte sem:
+420 251 611 317 | hagspraha@hagspraha.cz | www.hagspraha.cz

TECHNICKY BRILANTNÍ 
Solární panely
Jmenovitý výkon .......................................60 W (3 x 20 W panely)
Napětí .................................................................................20-22V
Typ článku............................................................ monokrystalický

Baterie
Typ bat................................................................................Li-NMC
Kapacita.....................................................168Wh (11V,15.6Ah)
Životní cykl...................................................................stovky cyklů
Skladovatelnost.....................................nabít každých 3-6 měsíců
Pojistky....................................................15A. standardní pojistka
Systém řízení....................................... vestavná ochrana nabíjení 

slabé baterie
Osvětlení
LED.............................................12W (6 x 2W zelené led žárovky)

Porty
Micro USB konektor ................................... 5V, do 2A (10W max.)
Samice USB ................................................ 5V, do 2A (10W max.)

Obecně
Hmotnost..............................................................................371 kg
Rozměry............................................................160 x 137x 381 cm
Provozní teplota ................................................................. 0-40° C
Certifikace.................................................................... 

Záruka ......................................................................................1 rok

Mocná inovace
Zařízení, která lze nabíjet

•




