
Tutustu uuden Litium  
Energiapakettimme etuihin. 
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01  Täydellinen rentoutuminen 
 LEP huolehtii maximaalisesta omavaraisuudesta

02 Kolme komponenttia. Yksi paketti. 
 Litium Energiapaketti yhdellä silmäyksellä   

03 Täysi hallinta 
 LEP-ohjaus älypuhelimella

04 Hinta 
 Paras hinta  

Saammeko esitellä: Niesmann+Bischoffin  
uusi Litium Energiapaketti (LEP) -  
omavaraisuus jopa 9 päivää: 

Riippumattomuus paikasta ja ajasta. Tätä vartenhan matkailuautot 
ovat olemassa. Uusimman tuotekehityksemme ansiosta Niesmann+ 
Bischoff tarjoaa maximaalisen riippumattomuuden ja mukavuuden.  
Loputtomalla matkallamme kohti täydellisyyttä olemme nyt saavut-
taneet seuraavan etapin. Olemme yhdistäneet uuteen Litium Ener-
giapakettiimme kaikkein korkealuokkaisimmat komponentit, jotta 
asiakkaanamme voit nauttia Niesmann+Bischoffin omavaraisesta 
energiantuotannosta. 

*Tyypillinen sähkön kulutus keskimäärin: 5 h 20 W valaistus (100 Wh), 4 h TV (70 Wh),  
10 min. hiustenkuivain (130 Wh), Standby-kulutus, puhelinten lataaminen, askelma,  
vesipumppu, ilmanvaihto. 

Lomanne seuraava tavoite: 
Täydellinen rentoutuminen.

01 Täydellinen rentoutuminenYleistä

Jopa 9 päivän riippumattomuus*.
Mahdollista vain Niesmann+Bischoffilla. 

Ei juoksevaa vettä, ei valoja. Eikä kahvinkeitintä, hiustenkiharrinta 
imurista puhumattakaan - enää mikään ei toimi ilman sähköä.  
Täydellinen rentoutuminen ei ollut mahdollista ennen pelastavaa 
sähköpistoketta. Tähän asti: Litium Energiapaketin ansiosta jatkuva 
seuraavan kiinteän sähköpaikan miettiminen on menneisyyttä.  

  noin 9 päivän omavaraisuus tyypillisellä sähkön kulutuksella

  minimi jännitteen lasku suuremmallakin kuormituksella

  optimaalinen energian tuotanto aurinkokennoilla 
 pilvisemmälläkin säällä

  akkujen nopea latautuminen korkean latausvirran ansiosta 

  akkujen keston pidentyminen 5-kertaiseksi

  akkujen painon laskeminen (painonalennus/käytettävissä  
oleva Ah noin 70 %) 

  talvikäyttö: akkujen itsestään purkautuminen vähäisempää  
ja parempi käyttövarmuus myös talvella

  ohjaus- ja etäkäyttömahdollisuus älypuhelimella

  kävelemisen kestävä ja „mattomainen“ aurinkokenno ETFE
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Kolme kertaa enemmän  
riippumattomuutta lomaanne. 

Vinkki: Smovessa paketti on pienempi: 2 x 100 Ah +  
160 W aurinkokenno + kombilaturi 70 A/1.600 W.

Litium Energiapaketissa yhdistyy energiantuotannon uusin 
teknologia. Paketti sisältää kolme pääkomponenttia: 

3            Akut

 Kolme litium akkua (3 x 100 Ah = 285 Ah käyttökapasiteetti)  
sisältäen latausboosterin, akkuvahdin ja akkujen hallintanäytön. 

1          Aurinkokennot

  Ajoneuvon katolle asennettavan kahden aurinkokennon 
tuottama teho yhteensä 250 wattia (mahdollista tuplata 
500 wattiin) varustettuna MPPT (Maximum Power Point 
Tracking) - säätimellä. Optimaalinen energiantuotanto  
pilvisemmälläkin säällä.  Panelien rakenteessa kestävä  
alumiinilevy joka tuo 80 % kevyemmän rakenteen  
perinteisiin kehystetyllä lasilla toteutettuihin  
paneleihin verrattuna.

2            Kombilaturi

 100 A kombilaturi invertterillä (12 V-230 V) ja 3000 W  
 ulostuloteholla.

02 Kolme komponenttia. Yksi paketti.

Tutustu Litum Energiapaketin älypuhelin sovellukseen.  
Kaikki tärkeimmät lataus- ja kulutustiedot näkyvät yhdellä 
puhelimen näytöllä. Bluetoothin kautta käytössänne on  
täydellinen eri toimintojen ohjaus ja tarvittaessa  
käyttöjärjestelmän päivitysmahdollisuus. 

Ohjaus omissa käsissä -  
älypuhelimella. 

03 Täysi hallinta

4 5

nibIM19015_Flair_LEP_8SFlyer_FI_PSOv3_3bs.indd   4-5 29.07.19   16:27



04 Hinta

100 % riippumattomuuden ei  
tarvitse maksaa 100 %. 

Niesmann+Bischoff tarjoaa Litium Energiapaketin nyt erikoishintaan, 
etusi jopa 5.720,- €. 

15.090,- € paketin osat erikseen ostettuna.

9.370,- € paketin hinta (Arto & Flair)*

*Smovessa Litium Energiapaketti on pienempi ja maksaa 6.920,- €. 
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www.niesmann-bischoff.com

Kauppiaasi: 

Valmis maximaaliseen riippumattomuuteen? 
Kysy lisätietoa maahantuojalta: 
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