
Допълнителен бизнес за сервиза:
Зарядни устройства за акумулатори от Bosch 
за домашна употреба



Зарядните устройства за акумулатори от Bosch:   
Надеждна стартова мощност само с натискане на един бутон 

C1
Стартов модел 
за изтощени 
автомобилни 
акумулатори 
(също и за EFB 
технология) 
▶  Стр. 4

  Включено в комплекта на доставката 
  Налично като опция   

C1 C3 C7

Характеристики на приложението

Типове акумулатори 12 V 6 V/12 V 12 V/24 V

Управление с един бутон

Автоматично управление на зареждането (MCU)

Защита от искри

Плавно зареждане

Защита от късо съединение/обратен ток

Защита от прегряване

Мемори функция

Монтаж на стената

Мобилна кука за окачване

Регенерираща функция  
(за дълбоко разредени акумулатори)

Ел. захранване 13,6 V/5 A

Защита от прах и вода (IP 65) 
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Дългите престои, честите кратки пътувания, екстремните температурни 
разлики и големият брой комфортни функции изтощават и най-мощните 
акумулатори. Препоръчайте на клиентите си зарядните устройства на 
Bosch C1, C3 и C7, с които лесно ще поддържат акумулаторите си. Незави-
симо от типа превозно средство – компактен, класически или ретро авто-
мобил, кабрио за пролетта и лятото, кемпер или мотоциклет – зарядните за 
акумулатори на Bosch за безопасно и удобно домашно ползване осигуря-
ват надеждна стартова мощност по всяко време. Знаете ли колко лесно 
можете да удвоите живота на един старт/стоп акумулатор, ако го поддър-
жате редовно? Закупуването на зарядно за акумулатори от Bosch е изгодна 
инвестиция за Вашите клиенти. Новият висококачествен акумулатор за 
старт/стоп системи е много по-скъп. 



3

C7
За екстремно 
натоварени стартови 
акумулатори на 
ванове, кемпери и 
мощни мотоциклети 
▶  Стр. 6

C3 
За изтощени  
автомобилни  
акумулатори (и за AGM 
също и EFB технология), 
както и за мотоциклети, 
мотопеди и скутери. 
▶  Стр. 5

C1 C3 C7

Характеристики на приложението

Типове акумулатори 12 V 6 V/12 V 12 V/24 V

Управление с един бутон

Автоматично управление на зареждането (MCU)

Защита от искри

Плавно зареждане

Защита от късо съединение/обратен ток

Защита от прегряване

Мемори функция

Монтаж на стената

Мобилна кука за окачване

Регенерираща функция  
(за дълбоко разредени акумулатори)

Ел. захранване 13,6 V/5 A

Защита от прах и вода (IP 65) 
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Стартовият модел C1 с атрактивна цена е 
много подходящ за лесно обслужване на 
акумулатора. Режимът на работа е само един и 
затова уредът е супер удобен. С него е 
невъзможно да сгрешите. 
 
 
 
 

 f За оптимална грижа за акумулатора – удължава 
срока на експлоатация 

 f За зареждане на дълбоко разредени акумулатори 
с най-малко 4,5 V 

 f Аксесоари в комплекта: мобилна кука за окачване

Зарядно устройство за акумулатори C1:  Стартовият модел за 
12-V автомобилни акумулатори (също и за EFB технология) 

Качеството преди всичко: 
▶ Удобен за потребителя дизайн на продукта
▶ Максимална безопасност
▶ Ергономично обслужване
▶ Солиден и дълготраен
▶ Висококачествени кабели и клеми

Управление с един бутон: 
синьо: режим стендбай 
зелено: зареждане 

Защита от късо съединение, 
обратен ток и прегряване 

Режим автомобил (12 V) 
За оловно-киселинни 
акумулатори (и за EFB 
технология) 

Корпус, устойчив на прах и вода 

Клеми
Свързват се директно с кабела
(без ухо) 
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Управление с един бутон: 
синьо: режим стендбай 
зелено: зареждане 

Защита от късо съединение, 
обратен ток и прегряване 

Режим зареждане “ok”  
(лампата свети)
Плавно зареждане   
(лампата мига) 

Статус на зареждане 

Индикатор за работа на  
6 волта 

Корпус, устойчив на прах и вода 

Мемори функция 
Запомня последните настройки

Режим зима/AGM 

Режим автомобил и мотоциклет 
(12 V) За оловно-киселинни 
акумулатори (и за EFB/AGM 
технология) 

Режим двуколесни (6 V) 
За оловно-киселинни акумулатори 
(и за AGM технология) 

Индикатор за работа на 12 V 

Клеми 
Монтират се с винт (ухо); кабелът 
може да се откачи от устройството 
и то да се монтира в превозното 
средство 

Зарядно устройство за акумулатори C3: За 6-V 12-V акумулатори за 
автомобили и мотоциклети (също и за AGM и EFB технология) 

Шофьорите, които ползват различни превозни 
средства през различните сезони, се нуждаят от 
универсално зарядно за акумулатори. Прак-
тична характеристика на C3 е автоматичното 
разпознаване и на типа акумулатор – оловно-ки-
селинен, EFB, AGM, мокър или гелов – и на 
необходимия заряд. След свързване с превоз-
ното средство, зарядното устройство за акуму-
латори C3, управлявано с един бутон, поддържа 
заряда на батерията постоянно висок – дори и 
през зимата. Така експлоатационният срок на 
акумулатора значително се удължава. 

 f Бързо и лесно зареждане на стартови акумулатори
 f Типовете 6/12-V акумулатори се разпознават 

автоматично
 f Оптимална грижа за акумулатора – удължава срока 

на експлоатация
 f Кабелите, които се монтират с ухо към клемите, 

позволяват постоянно фиксиране към акумулатора 
вътре в автомобила 

 f Аксесоари в комплекта: мобилна кука за окачване
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Искате ли Вашият автомобил, мотоциклет, 
ван, камион, кемпер и дори яхта да бъдат 
винаги готови за движение? Това не е 
проблем за зарядното за акумулатори Bosch 
C7 – то се справя и с плавно зареждане, и с 
грижа за висококачествените AGM/EFB 
акумулатори и с монтираните в сезонно 
караните мотоциклети и кемпери. С 
регенериращата си функция C7 дори може 
да възстанови дълбоко разредените 
батерии.  

 f Бързо и лесно зареждане на стартови акумулатори 
 f Типовете 12/24 V акумулатори се идентифицират 

автоматично
 f Оптимална грижа за акумулатора – удължава се 

срокът на експлоатация
 f Регенерираща функция за дълбоко разредени 

акумулатори 
 f Кабелите, които се монтират с ухо към клемите, 

позволяват постоянно фиксиране към акумулатора 
вътре в автомобила

 f Подходящо и за поддържащо зареждане – 
настройките на автомобилната електроника не се 
влияят от възстановяването на акумулатора

 f Режим на електрозахранване с постоянно подаване 
на 13.6 V/5 A за мобилните електронни устройства 

 f Аксесоари в комплекта: стенна конзола, кабелен 
адаптор, кабел за малко зарядно  

Режим товарен автомобил 
(24 V) За оловно-киселинни 
акумулатори (и за EFB 
технология) 

Корпус, устойчив на прах 
и вода 

Мемори функция 
Запомня последните 
настройки

Защита от късо съединение, 
обратен ток и прегряване 

Режим на продължително 
електрозахранване (13.6 
V/5 A) 

Клеми 
Монтират се с винт (ухо); 
кабелът може да се откачи от 
устройството и то да се монти-
ра в превозното средство 

Зарядно устройство за акумулатори C7: За 12-V 24-V  
стартови акумулатори за ванове, кемпери и мощни мотоциклети 

Режим автомобил и 
мотоциклет (12 V) 
За оловно-киселинни 
акумулатори (и за EFB/
AGM технология) 

Управление с един бутон: 
синьо: режим стендбай 
зелено: зареждане 

Индикатор за стендбай/ 
Работен режим 

Индикатор за статуса на 
зареждане 

Режим зима/AGM 

Регенерираща функция
Възстановява дълбоко 
разредени акумулатори



Аксесоари

Bosch TTN C1 C3 C7

1 Стенна конзола 0 189 999 170

2 Мобилна кука 0 189 999 130

3  Кабелен адаптор и кабел за малко 
зарядно с щепсел и предпазител

0 189 999 230 (C3)
0 189 999 270 (C7)

4  Клеми 0 189 999 110

C1 C3 C7

Кат. № Bosch 0 189 999 01M 0 189 999 03M  0 189 999 07M

Зарядни устройства за акумулатори Bosch за домашна употреба

С един поглед: 
Гамата зарядни устройства за акумулатори от Bosch

  Налично като опция
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Продукти и услуги от Bosch 
▶ Автосервизни концепции 
▶ Акумулатори
▶ Бензинови системи
▶ Диагностика
▶ Дизелови системи
▶ Енергийни системи
▶ Запалителни свещи
▶ Информационна база данни
▶ Комфортна електроника
▶ Кормилни системи
▶ Осветителна техника 
▶ Сервизно обучение 
▶ Спирачни системи
▶ Техническа гореща линия
▶ Филтри
▶ Хибриди/електромобили
▶ Чистачки

Тук ще получите оригинално Bosch качество: 

За повече информация посетете
www.bosch.bg
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Онова, което задвижва вас, 
задвижва и нас. 

Технологиите на Bosch се използват във всеки автомобил, по целия 
свят. Най-важни за нас са хората и тяхната мобилност. 

От 125 години сме посветили на хората откривателския си дух, 
иновациите, производството и нашия опит. 

Изцяло сме отдадени на мисията да предоставим на нашите 
клиенти уникална комбинация от авточасти, диагностика, сервизно 
оборудване и услуги: 

▶ модерни решения за ефикасни автомобилни ремонти
▶  иновативно сервизно оборудване и софтуер при изгодни условия 

на плащане  
▶ най-голямата гама от нови и обменни резервни части в света  
▶ бърза и сигурна доставка 
▶ експертно обслужване на клиентите с гореща линия
▶ богата програма от обучения
▶ специален продажбен и маркетингов съпорт
▶ и още много други услуги
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Новият дизайн на опаковката Bosch 
 f Атрактивна визия, стимулираща 

продажбите
 f Концепция с няколко линии с 

различни спецификации за целеви 
групи клиенти 

 f Разпознаваем символ на високото 
качество на Bosch в целия свят


