
Premium ladekabel laget for 
nordiske forhold

eConnect - 60 års erfaring samlet i ett produkt

Type 2



Solide materialer
Tåler UV stråling, 
kjemikalier og slitasjeLett og fleksibel

Holder seg myk selv i 
sterk kulde

Enkel oppbevaring
Hold kabelen kveilet og 
lett tilgjengeligMiljøvennlig

Laget for å kunne 
resirkuleres

eConnect ladekabler har blitt utviklet og testet for langvarig bruk i krevende nordiske forhold. De er lette og 
solide, holder seg myke selv i sterk kulde, og har smarte løsninger og tilbehør som bidrar til å gjøre dem til 
markedets beste.

eConnect - premium ladekabler
Skapt for ytelse, holdbarhet og suveren brukervennlighet

Ergonomisk design
Tilpasset menn og kvinner, med og 
uten hansker

Påkjenningsbeskyttelse
Gir økt levetid

Robust kabel og terminaler
Laget for å vare lenge

Smart plugghette
Hetten henger opp ned under lading 
så den ikke samler vann og skitt

Justerbar stropp
Hindrer at plugghetten treffer 
bilen under lading

For å validere kvaliteten på våre kabler har vi utført 
en lang rekke omfattende tester:
• Materialtesting
• Pluggsyklustesting
• Overkjøringstesting
• Brukertester
•  Vær- og forholdstesting



eConnect - smart tilbehør
Designet for brukerne

Smart tilbehør gjør eConnect ladekabler enda bedre. Med en eConnect Docking på veggen kan du sikre 
din kabel mot tyveri. Samtidig holder du terminalene frie for fukt og skitt. Med en av våre eConnect 
kabelbagger blir det lettere å oppbevare din kabel på en ryddig og sikker måte.

Snakk med din forhandler om vårt utvalg.

Brukervennlig
Koble til og fra 
med en hånd

Ren kabelplugg
Holder terminalene 
frie for fukt og skitt

Enkel oppbevaring og bruk
Holder kabelen ryddig og lett tilgjengelig

Tyveribeskyttelse
Kabelen kan sikres 
med hengelås

Enkel montering
Braketten gjør det 
enkelt å feste enheten 
på alle typer vegger

Sikkerhet under kjøring
En hempe kan festes på 
krok i bilen for å sikre 
baggen i bagasje-
rommet.

Eksklusivt materiale
Beskytter kabelen
under oppbevaring

Enkel lagring og 
transport
Oppbevar kabelen 
ryddig og ute av 
veien

 eConnect Docking station

eConnect Premium Cable Bag

eConnect Basic Bag

defa.com



Let’s !

For mer informasjon, kontakt DEFA på 32 06 77 00 eller besøk defa.com.

eConnect kabelversjoner:

eConnect tilbehør:

712593 - eConnect Basic Bag 

712594 - eConnect Premium Bag

eConnect - produktoversikt

Artikkelnummer: Ampere (A) kW Fase Lengde (m)

711304 20 4,6 1  5   
711305 20 4,6 1 7,5
711308 32 7,4 1 5

711309 32 7,4 1 7,5
711306 20 13,8 3 5
711307 20 13,8 3 7,5
711310 32 22 3 5

711311 32 22 3 7,5

712268 - eConnect Docking station


