Specyfikacja King Song KS-16

Zdjęcia

Maksymalna prędkość

30km/h ( ustawienia fabryczne: pierwszy alarm: 18km/h; drugi alarm: 19km/h,
przechylenie do tyłu: 20km/h)

Zasięg

około 60-70km (Zależy od wagi użytkownika, stanu drogi i temperatury)

Maksymalne nachylenie

około 30°

Ustawienia baterii

680wh Panasonic z zabezpieczeniami przeładowania, nadmiernego
rozładowania, przeciążenia elektrycznego

Temperatura pracy

-10°C ... 60°C

Maksymalne obciążenie

150 kg

Ładowarka

Wejście: AC 80~240 V, Wyjście: 67.2V、2A

Czas ładowania

około 5.5h

Moc znamionowa

800W

Maksymalna moc

2700W

Wymiary urządzenia

506mm(wys) x 463mm(dł) x 196mm(grubość)

Wymiary opakowania

660 * 550 * 240(mm)

Odległość pedałów od
podłoża

120mm

Rozmiar opon

16 cali

Waga netto

17 kg

Zabezpieczenie
nachylenia

Przeciętnie 45° w lewo i prawo (Silnik wyłączy się przy nachyleniu ponad 45°),
Należy umieścić urządzenie pionowo na ziemi, aby ponownie uruchomiło się
automatycznie po awarii; nie ma potrzeby ponownie uruchamiać ręcznie.

Zabezpieczenie prędkości Sygnał dźwiękowy w momencie przekroczenia prędkości
Zabezpieczenie niskiego
poziomu naładowania
baterii

Sygnał dźwiękowy gdy poziom naładowania baterii niższy niż 10%, przód
pedału będzie się stopniowo podnosił zwalniając prędkość aż do całkowitego
zatrzymania się urządzenia

Wskaźnik baterii

Po włączeniu urządzenia oraz w stanie spoczynku kolorowe diody LED
wskazują stan naładowania baterii.

Ostrzeżenia dźwiękowe

Pikanie gdy poziom baterii niższy niż 5%, komunikaty głosowe: “Your device is
in low battery, please charge it”, “Please decelerate”, “Hello, King Song”,
“Bluetooth is connected”, “Blutooth is disconnected”, “Be caution, over voltage”,
“Be caution, over power”

Unikalne zalety
urządzenia

1. zintegrowana rączka, innowacyjny design
2. kolorowe światła LED
3. oświetlenie przednie i tylne do jazdy nocnej, światło stopu zwiększający
bezpieczeństwo jazdy
4. wbudowany wentylator, zwiększa zdolność podjazdu pod górkę

5. pojemność baterii 680Wh, duży zasięg
6. aplikacja systemowa, kontrola parametrów urządzenia na bieżąco
7. wysoka moc silnika 800W, większe bezpieczeństwo jazdy
8. podczas pochylania się na dowolną stronę urządzenie automatycznie
uruchamia się ponownie po postawieniu pionowo, nie trzeba ręcznie
uruchamiać ponownie.
9. głośnik Bluetooth, system Hi-Fi, wysoka jakość dźwięku
10. konfigurowalne, wielobarwne światła LED z funkcją wskazywania poziomu
naładowania baterii
Dodatki

Ładowarka, Instrukcja obsługi, zapasowy bezpiecznik ładowarki

