Tänk dig en liten manick som kan starta bilen,
ladda telefonen och datorn!
Av: Björn Frispel

D

et har på senare tid dykt upp så
kallade multistarter från många
tillverkare. Varför denna smarta
lilla låda inte funnits tidigare har vi ingen
aning om, men det har säkert något med
batteriets kapacitet att göra.
Denna grej är utan tvekan någonting
som du alltid ska ha med dig så att du
i alla lägen kan ladda allt vad telefoner,
GPS:er och övrig utrustning med i en
nödsituation. Har du en fyrtaktare så kan
detta vara din sista chans att få igång
skotern i ödemarken när batteriet är
tomt.

fungerar om en sedvanlig hjälpstartare
och kan avge en strömpik på upp till
400A vid startögonblicket vilket väcker
liv i det mesta. Batteriet kan återladdas
1000 gånger innan det är förbrukat.
Laddning sker enkelt via cigarettändaruttaget eller vägguttaget.
Multistartern är försedd med USB-uttag, 12v-uttag och 19v-uttag. En uppsjö
adapters för laptop och mobiltelefoner
medföljer. Dessutom är Multistartern försedd med ficklampa, som även kan blinka i två olika takter, för att den enkelt ska
kunna användas alla dygnets timmar.

Laddad till tänderna

Liten

Det här är alltså en batteridriven multifunktionsstarthjälp. Den besitter en
enorm kapacitet med tanke på hur liten
den är, perfekt att ha i handskfacket så
att man alltid har tillgång till den för att
starta en urladdad bil, MC, ATV och
snöskoter. Multistartern från Safedriving
har en kapacitet att starta bensinmotorer
på upp till 3,2 liter fler än 20 gånger per
laddning! Utöver fordon kan man som
sagt även ladda mobiltelefoner, laptops
och annan elektronisk utrustning.

Multistarterns storlek (160x75x28mm)
gör att den med lätthet kan tas med i
ryggsäcken - perfekt på snöskotern,
motorcykeln eller fyrhjulingen. Multistartern levereras tillsammans med laddare,
startkablage, usb-kablage och flertalet
adapters för inkoppling av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Allt
är smart förpackat i en väska med handledsrem (total storlek 260x190x60mm).
Denna makalösa grej kostar cirka 1800
kronor med moms och du hittar den
bland annat hos www.safedriving.se

Kräm
Den är försedd med ett Litium/Polymerbatteri på 12000mAh. Multistartern
48

Denna
Multistarter har en
inbyggd
rejält stark
ficklampa.

Fråga mig inte hur, men på något sätt
har denna lilla manick nog kraft att
starta en bil ett antal gånger. Skumt.

Se till att ta reda på var du kan kabla igång just din snöskoter i förväg så att du slipper att leta reda på polerna ute i skogen eller på ett blåsigt fjäll.
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