
Auto-elektronica wordt alsmaar complexer. Er zijn steeds meer soorten accu’s, waarvan automobilisten vaak niet 
veel van afweten. Daarom zijn de Smart 700-serie acculaders van Ring bijzonder gebruiksvriendelijk gemaakt. 
Tot deze serie ultracompacte acculaders behoren modellen met multi-stage laadcyclus en modellen met 
speciale laadprofielen voor moderne auto’s met Start & Stop-systeem.

Duidelijke indicatie

Groen 
knipperende led  – 
Laadmodus

Permanent groen 
brandende led –  
Volledig opgeladen

Permanent rood 
brandende led –  
Probleem met accu

Verpakking in de nieuwe huisstijl

•  Compact design  
Een product dat er aantrekkelijk uitziet 

•  Gebruiksvriendelijke werking   
Intuïtief en eenvoudig te bedienen

•  Geen omkijken naar   
Stopt automatisch zodra de accu is opgeladen

•  Druppelladen 
Ideaal om langdurig op de accu aangesloten te houden

700-Serie Smart 
Acculaders Met Beveiliging



RSC701/RESC701  
Smart druppellader                    

•  3-traps laadcyclus om de accu in 
een goede conditie te houden

•  Gemakkelijk te bedienen – 
indrukken van knoppen niet nodig

•  Selecteert automatisch 
6V of 12V

•  Ideaal voor een langdurige 
aansluiting

•  Inclusief zowel accuklemmen als 
stekkers

• Weerbestendig

RSC704/RESC704  
Smart acculader met beveiliging   

•  3-traps laadcyclus om de accu in 
een goede conditie te houden

• Overlaadbeveiliging

•  Instellingen voor snel of 
langzaam laden

• Bediening met één knop

•  Ideaal voor een langdurige 
aansluiting

•  Inclusief zowel accuklemmen als 
stekkers

• Weerbestendig

RSC706/RESC706  
Geavanceerde smart acculader       

•  8-traps laadcyclus om de accu in 
optimale conditie te houden

• Overlaadbeveiliging

•  Herstelfunctie voor betere 
prestaties en een langere 
levensduur

•  Instellingen voor snel of 
langzaam laden

•  Instellingen voor standaard- en 
Start & Stop-accu’s

•  Lithium-laadmodus voor 
elektrische auto’s

•  Beschermt de accu bij lage 
temperaturen

• Weerbestendig

RSCBM  
Accu-laadtoestandindicator

•  Compatibel met alle Smart 
700-serie acculaders van Ring

•  Het “verkeerslicht” geeft de 
laadtoestand aan

•  Ideaal om langdurig op de accu 
aangesloten te houden
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CAT860

Beschrijving Onderdeel-
nummer

Laadsnelheid Led-ring – 
Laadstatus

Compatibel met accu- 
laadtoestandindicator

Overlaadbeveiliging Lithium- 
laadmodus

Start & 
Stop- 
instelling

Herstelfunctie

1A Druppelladen
RSC701
RESC701

1A

4A Smart acculaden RSC704
RESC704 4A

6A Analyse, laden en 
herstel

RSC706
RESC706 6A
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* De onderdeelnummers met “RESC” betreffen de uitvoeringen voor Europa


