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Power Magic EZ 

Art.Nr 4865 

Rek.Pris  599:- ink.moms 

 Nya Power Magic EZ 

 Använd parkeringsläget samtidigt som du skyddar din bils batteri 

 Kompatibel med alla biltyper och 12V/24V elektriska system 

Nya Power Magic EZ 

Tillbehöret Power Magic EZ Parking Mode är nu tillgängligt. Power Magic EZ pluggas in i 

ditt fordons OBD-port, och din bilkameras strömuttag. Det är det enklaste sättet att använda 

sig av parkeringsläget med bilens batteri som strömkälla, utan att batteriet dräneras på ström. 

Använd parkeringsläget samtidigt du skyddar din bils batteri 

De som känner till Power Magic Pro,s  installationskit kommer att känna sig hemma med 

Power Magic EZ, eftersom de innehåller alla Power Magic Pro-funktionerna utan att behöva 

en professionell installation. 

Bland dessa funktioner har PMEZ två sätt att förhindra batteriet urladdning. 

Power Magic EZ innehåller både timer och spänningsavstängningsfunktioner. Det betyder att 

om timern är slut eller om bilens batterispänning sjunker till avstängningsvärdet, kommer 

Power Magic EZ att sluta driva din bilkamera. På så sätt är ditt bil- eller lastbilsbatteri 

skyddat, och du behöver inte oroa dig för att bilen inte startar efter en lång tids parkering. 

Liksom Power Magic Pro har Power Magic EZ också en parkeringslägesomkopplare, vilket 

betyder att du kan inaktivera parkeringsläge - om du parkerar bilen på ett säkert ställe, till 

exempel - men fortfarande ha din bilkamera aktiv när du kör. 

Kompatibel med alla biltyper och 12V / 24V elektriska system 

Power Magic EZ är kompatibel med de flesta bilar, inklusive hybrider. Den är också 

kompatibel med kommersiella fordon och lastbilar, eller fritidsfordon (husbilar) som har ett 

24V elsystem. Power Magic EZ kräver att din OBD inkluderar en CAN-buss. Om ditt fordon 

är tillverkat efter 2008 är det troligt att en CAN-buss ingår. 
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