
GOAL ZERO

VENTURE® 30 + NOMAD® 7 plus

DOBA NABÍJENÍ

USB port (2 A) 5 h

Nomad 7 plus 8-16 h

Kapacita 28 Wh / 3.6 V / 7800 mAh

Váha 250 g

Rozměry 11.4 x 8.3 x 2.5 cm

VÝSTUPY
• 2x USB-A port: 5 V, až 2.4 A (max 12 W)

VSTUPY
• USB - micro port: 5 V, až 2.1 A (max 10,5 W)

katalogové číslo: 41050

DOBA NABÍJENÍ

Guide 10 plus 3-6 h

Flip 10 3-6 h

Kapacita 8-9 V, 7 W

Váha 300 g

Rozměry 33 x 22.2 x 1.3 cm

VÝSTUPY
• 2.5 mm: 8-9 V, až 0.8 A (max 7 W)
• USB-A port: 5 V, až 1.4 A (7 W max)

TYP PANELU
Monokrystal

VENTURE 30: NOMAD 7 plus:



POZNÁMKY

Jedna z nejchytřejších powerbank na trhu
Připravena na všechny nástrahy, které vám matka příroda postaví do cesty. Kapacita 7800 mAh, robustní tělo, 
nízká hmotnost a hlavně systém inteligentního nabíjení z ní dělají ideálního společníka na cesty.  

Unikátní hned v několika směrech:  nevadí jí jakékoliv počasí, i deště nebo pádu do louže se nemusíte obávat. 
Pogumované tělo snese i hrubé zacházení. Nízká váha v kombinaci s kapacitou a unikátní funkce inteligentního 
nabíjení umožňuje nabíjet vaše zařízení rychleji než ze sítě. 
Powerbanka komunikuje s připojeným zařízením a zjistí si potřebné údaje na jejichž základě pak přizpůsobí 
parametry nabíjení.  

GOAL ZERO

VENTURE® 30 + NOMAD® 7 plus

Nomad 7 Plus je přenosný solární panel s inovativní technologii pro nabíjení USB zařízení přímo ze slunce. 
Modulární odnímatelný stojan a indikátor intenzity slunečního svitu zajistí co nejlepší zkušenost se solárním 
nabíjením. Zabudovaný dynamický auto-restart a inteligentní elektronika, optimalizují výkon tak, aby se 
přizpůsobil nabíjenému zařízení. Přehledný LED indikátor zobrazuje sílu slunečního svitu. Získáte okamžitou 
zpětnou vazbu o umístění a výkonu panelu při nabíjení. 

Odnímatelný stojánek zajišťuje optimální úhel panelu při nabíjení a přirozený stín pro nabíjená zařízení. 
Nomad 7 Plus má k dispozici funkci auto restart, která z něj dělá jeden z „nejchytřejších“ solárních panelů  
na trhu.

SOUČÁST BALENÍ
• Nomad 7 Plus Solar Panel
• Odnímatelný stojánek / pozdro na zip
• Powerbanka Venture 30


