
SmartCharge
o melhor e mais prático 
carregador
de baterias
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SmartCharge

Alerta de erro
Resistente à água

Nível de carregamento

Baterias de GEL / Baterias AGM

ON-OFF / Botão Liga e Desliga

Adapta-se automaticamente a qualquer bateria

Simples e seguro

Multifuncional

Design incrível e compacto

Plugs de alta qualidade

  

SMARTCHARGE é simplesmente o melhor carregador de bateria do mundo. 
Quando desenvolvemos o SmartCharge DEFA, nós priorizamos pela 
segurança e facilidade do usuário para recarregar sua bateria. Ele 
reconhece e se ajusta automaticamente para o tipo de bateria que você o 
deseja carregar, mostrando depois de alguns segundos o atual nível de 
carga da bateria e o progresso de recarga, tudo em apenas UM TOQUE

O SmartCharge DEFA reconhece qualquer tipo de bateria e ajusta 
automaticamente o processo de carregamento, levando em consideração o nível 
de carga atual da bateria, temperatura e outras condições, sem nenhum risco de 
sobrecarga.

Carregue facilmente com o 
SmartCharge, sem risco de 
curto-circuito e choque elétrico.

O SmartCharge pode ser equipado com acessórios que facilitam ainda mais o 
carregamento da bateria, consulte os acessórios disponíveis em nosso site.

SmartCharge é um carregador pequeno e elegante.

Função Fonte de Energia ou Power Supply
A função fonte de energia, ou “power supply” é o que você precisa quando você não 
quer desenergizar seu veículo e ter que rede�nir todas as con�gurações no carro 
numa eventual manutenção. Para ativar essa função, mantenha pressionado o 
botão ON por 5 segundos e o SmartCharge DEFA produzirá automaticamente 
13,6V. Pronto, todas as suas con�gurações serão mantidas.

Este display mostra o nível do carregamento da bateria 
através de fácil leitura. 

Grau de proteção IP65.

Para baterias especiais, pressione este botão e o 
carregador se adapta automaticamente.

Um botão é tudo que você precisa para
recarregar sua bateria! Pressione o botão "On"
e deixe todo o resto para o SmartCharge DEFA.

A qualidade dos plugs DEFA é 
incomparável. Moderno, compacto 
e com o mais fantástico design.

Cabos integrados
Enrole os cabos em torno do carregador, 
prenda embaixo e prenda os plugs 
no suporte.

Modelos disponíveis

4A 6A 8A 10A



Acessórios
Com este cabo você pode carregar a 
bateria diretamente na entrada de 12v 
do seu veículo.
Consulte mais acessórios em nosso site.
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