KONA EV modellekhez a promócióban szereplő termékek rövid leírása:
WALBOX PULSAR falitöltő (Cikkszám: HWBBASEWH, HWBBASEBL)
Elektromos, illetve plug-in hibrid járművekhez használható praktikus és intelligens töltőrendszer, mely a
legfejlettebb technológiával rendelkezik a maximális töltési teljesítmény biztosítása érdekében.
Hozzáigazítható minden felszerelési módhoz, privát garázsban és közösségi vagy vállalati parkolóban is.
A Pulsar Wallbox falitöltő a leginkább költséghatékony töltőtípus, fixen beépített 5m-es (opcionálisan 7m-es)
töltőkábellel (Type2 csatlakozóval) kifejezetten otthoni felhasználásra. A töltőegység Bluetooth kapcsolattal
mobiltelefonon keresztül közvetlenül vezérelhető, miközben megtörténik a töltési adatok (kezdési időpont,
töltési idő, feltöltött energia mennyiség) szinkronizálása a webes felhasználói felületre, ahol azokat a
későbbiek során könnyedén ellenőrizhetjük, elemezhetjük. A töltő felhasználóazonosítást nem támogat.

Modell
Pulsar
Kábelhossz
5 m (opcionálisan 7 m)
Szín
Fehér vagy fekete
Töltési mód (IEC 61851-1)
MODE 3
Méretek
166x163x82 mm (kábel nélkül)
Súly
1 kg (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet
-25 ºC – 40 ºC
Tárolási hőmérséklet
-40 ºC – 70 ºC
Szabványok
CE jelzés (2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)
IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

My wallbox portal:
A myWallbox felhő alapú portál lehetővé teszi a töltő konfigurálását, figyelését és távoli kezelését
mobilalkalmazáson vagy webportálon keresztül.


Információ és kezelés: A fogyasztásról, töltési időről,
energiaköltségekről, illetve a már feltöltésre került töltési
munkamenetekkel kapcsolatos adatokhoz bármely eszközről
hozzáférhet.
Rendszeres jelentések: Könnyen letöltheti az
energiafogyasztással, költségekkel a már feltöltésre került töltési
munkamenetekkel még sok minden mással kapcsolatos
információkat, illetve múltbéli adatokat, amikor csak szüksége
van.



Wallbox Applikáció:
Kezelje a készülék összes beállításait mobiltelefonjáról vagy táblagépéről a Wallbox alkalmazáson
keresztül.





Összeköttetésként működik a töltő és a myWallbox portál
között Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Állítsa be készülékét, és férjen hozzá fogyasztásához.
Programozza a töltési munkameneteket olyan időszakokra,
amikor az energia ára alacsonyabb.
Állítsa be a töltőáramot a saját igényei szerint, vagy zárja le és
oldja fel a töltőt, hogy megakadályozza a visszaélésszerű
használatot. Mindezt egyetlen kattintással

Cikkszám

Megnevezés

Berendezés felszereltség & opciók

Ajánlott
bruttó
ügyfél ár
(Ft)

HWBCBLHOLDER Wallbox kábeltartó

5 méteres kábel (Type 2 csatlakozóval), 7,2kW
(1x32A) Bluetooth kapcsolattal, fehér színben
5 méteres kábel (Type 2 csatlakozóval), 7,2kW
(1x32A) Bluetooth kapcsolattal, fekete színben
Felár: kábeltartó (fekete vagy fehér színben)

HWBUPG11

Wallbox 11 kW-ra bővítés

Felár: 11 kW (3x16A, Type2)

20 990 Ft

HWBUPG22

Wallbox 22 kW-ra bővítés

Felár: 22 kW (3x32A, Type2)

27 990 Ft

HWBCBL7M

Wallbox 7 méteres kábel

Felár: 7 méteres kábel (3x32A, Type2)

HWBPLUS

Wallbox Pulsar Plus típus

Felár: Pulsar Plus típus

HWBWARR

Wallbox + 1 év jótállás

Felár: +1 év jótállás

HWBBASEWH

Wallbox alap készülék, fehér

HWBBASEBL

Wallbox alap készülék, fekete

289 990 Ft
289 990 Ft
19 990 Ft

59 990 Ft
124 990 Ft
15 990 Ft

HANKOOK W320 gumiabroncs (Cikkszám: HHAW1017118):
Hankook gumiabroncs gyár a 215/55 R17 méretű gumiabroncsát V, azaz maximálisan 240
km/h sebességhez tervezte, emellett 98 vagyis 750kg az üzemszerű terhelhetősége. Ez a téli gumi
a Hankook W320 elnevezésű
mintázatának
segítségével
tapad
az
útra,
erősített
oldalfalú személy abroncs. Az EU-cimkézés A-tól G-ig terjedő skáláján, ahol az A a legjobb értékelés,
nedves tapadásra C, üzemanyag fogyasztásra C értékelést kapott, míg az abroncs zajszintje 72 dB mely
a 2 kategóriába sorolja a gumiabroncsot ebből a szempontból.

Megnevezés
Hankook 215/55R17V XL W320

Cikkszám
HHAW1017118

Ajánlott bruttó ügyfél ár (Ft)
66 852 Ft / db
268 216 Ft / szett

