
GOAL ZERO

YETI® 3000 LITHIUM - WiFi

DOBA NABÍJENÍ

Maximum input 9 h

Zásuvka (2x 5A) 25 h

Boulder 100 60-120 h

Boulder 200 kufr 30-60 h

Kapacita 3075 Wh / 10.95 V / 280.8 Ah

Váha 31.1 kg

Rozměry 25.7 x 38.9 x 33.3 cm

VÝSTUPY
• 2x USB-A port: 5 V, až 2.4 A (12 W max)
• 2x USB-C port: 5V, až 4.0 A (15 W max)
• 2x 6 mm port: 12 V, až 10 A (120 W max)
• 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (120 W max)
• Napájecí port 12 V: 12 V, až 20 A (240 W max)
• 2x měnič střídavého proudu 230 V: 230 VAC 50 Hz, 6.5 A (1500 W, max 3000 W)

VSTUPY
• Nabíjecí port 8 mm: 14-22 V, až 10 A (max. 120 W)
• Nabíjeci port Power Pole: 14-22 V, až 30 A (max. 360 W)
• Port rozšiřujícího modulu - krytovaný port pod víkem - používá se pouze  

s rozšiřujícími moduly Goal Zero.

katalogové číslo: 38401



POZNÁMKY

Od mobilních telefonů až po chladničky, od elektrického nářadí až po osvětlení, nová verze stanice Yeti 3000 
Lithium má všechny výstupy i výkon nutný k tomu, abyste přežili všechno a kdekoliv bez jakýchkoliv potíží! 
Střídavý proud s velmi vysokou přepěťovou kapacitou zajišťuje téměř neomezenou kompatibilitu, nabíjet 
je možné i zařízení USB-C a jedinečnou novinkou je Wi-Fi, díky které můžete za pomoci originální mobilní 
aplikace nejen ovládat celou stanici na dálku, ale také zapínat a vypínat porty, kontrolovat úroveň baterie či 
aktualizovat firmware. Tradiční specialitou u Goal Zero je pak možnost propojení stanice se solárními panely, 
nyní s podstatně rychlejším nabíjením díky modulu MPPT, který jste si u předchozích modelů museli v případě 
potřeby dokoupit; tentokrát je přímo součástí zařízení.

GOAL ZERO

YETI® 3000 LITHIUM - WiFi

• Kapacita až neuvěřitelných 280.000 mAh
• USB-A, USB-C, USB-PD
• 6mm port, 12 V port, 230V zásuvka, 8mm port
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Speciální mobilní aplikace pro ovládání na dálku
• Hmotnost 31,1 kg
• Vozík součástí balení


