
AMPERFIED CHARGER 
COMPACT.LITE
MOBILNE ROZWIĄZANIE DO 
ŁADOWANIA W DOMU I W 
DRODZE

MOBILNIE, 
ELASTYCZNIE, 
POMYSŁOWO



Ładowanie w całej Europie Elastyczne zastosowanie w domu lub 

w drodze

Nie wymaga instalacji

Rozwiązanie bezobsługowe, a 

więc niepociągające za sobą 

kosztów następczych

Wallmount Compact jako 

użyteczne akcesorium

Nadaje się do wiat 

samochodowych, garaży i 

obszarów zewnętrznych

Elastyczne zastosowanie jako rozwiązanie do ładowania w domu lub w drodze

Jedno i drugie jest możliwe dzięki ładowarce Amperfied Charger compact.lite. Czy to jako stacja 

ładowania w domu, czy jako mobilne rozwiązanie do ładowania w podróży. Podłączając ładowarkę 

Charger compact.lite do niebieskiego gniazda CEE 16 A, można ładować pojazdy elektryczne 

i hybrydowe w całej Europie. W wersji jednofazowej ładowarka przesyła prąd ładowania o 

natężeniu do 16 A, dzięki czemu możliwe jest ładowanie o mocy do 3,7 kW. Aktualny stan 

ładowania jest przez cały czas sygnalizowany za pomocą wyświetlacza LED w obudowie.

Optymalne wyposażenie do każdego zastosowania

Ładowarka Charger compact.lite jest wytrzymała, odporna na upadki i przejechanie samochodem, 

a dzięki całkowitej długości 6 m nadaje się do każdego zastosowania. Kabel ładujący można 

usunąć dopiero po odblokowaniu wtyczki z pojazdu, dzięki czemu jest on zabezpieczony przed 

kradzieżą. Zamykany uchwyt ścienny Wallmount Compact umożliwia bezpieczne przymocowanie 

przenośnej ładowarki do ściany w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Ładowarkę można odłączyć i 

schować w bagażniku jednym ruchem ręki.

Technologia ładowania made in Germany

Od ponad 170 lat marka HEIDELBERG jest symbolem jakości i trwałości w światowym 

przemyśle drukarskim. Oprócz tego odnosimy również sukcesy w dziedzinie 

elektromobilności, stosując innowacyjne, ukierunkowane na klienta rozwiązania. Obecnie 

nadaliśmy nazwę temu kierunkowi rozwoju, którym podążamy od 2014 roku: HEIDELBERG 

AMPERFIED. Ta założona w kwietniu 2022 r. spółka zależna w całości poświęcona jest 

inteligentnej technologii ładowania made in Germany i aspiruje do roli godnego zaufania i 

niezawodnego partnera na drodze do przyszłości elektromobilności.

Nie wymaga instalacji

Urządzenie Charger compact.lite nadaje się szczególnie do stosowania na obszarach bez 

możliwości podłączenia prądu trójfazowego. Nie wymaga instalacji, o ile dostępne jest 

niebieskie przyłącze CEE 16 A/230 V. Kabel do ładowania jest podłączony bezpośrednio 

do sieci i przejmuje ważne funkcje zabezpieczenia przed przetężeniem, zbyt wysoką 

temperaturą i inne funkcje ochronne. Nie jest konieczne ustawianie natężenia prądu ani 

mocy ładowania. 

CHARGER COMPACT.LITE

CHARGER COMPACT.LITE
KORZYŚCI

Najważniejsze właściwości techniczne urządzenia Amperfied Charger compact.lite

 \ Ładowanie w całej Europie poprzez podłączenie do niebieskiego gniazda CEE 16 A

 \ Wariant jednofazowy

 \ Elastyczne zastosowanie jako mobilne rozwiązanie do ładowania w domu lub w 

drodze

 \ Możliwość montażu na ścianie do zamykanego uchwytu ściennego Wallmount 

Compact w pomieszczeniach i na zewnątrz

 \ Nie wymaga instalacji (o ile dostępne jest niebieskie przyłącze CEE 16 A/230 V)
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