
Solid Simplicity



DEFA Solid - Solid Simplicity
En solid og praktisk hjemmelader der giver dig den effekt, du 
har behov for.

DEFA Solid har et robust design beregnet for barske forhold. Med integreret 
kabel og intuitivt display med energisparing, får du en enklere ladehverdag 
med mulighed for at reducere udgifterne til ladning. Lader du i dag fra en 
stikkontakt, så kan elektrikkeren nemt montere DEFA Solid op på samme 
strømpunkt.

Robust ladeløsning
DEFA Solid har et slankt design i solidt aluminium med integreret ladekabel, 

som beholder fleksibiliteten, selv på kolde dage. Opptil 4,6kW

Energisparing 
Hold kontrol på strømforbruget ved at aktivere EcoMode med den intuitive 

Select-knap på displayet. Du kan sætte ned ladeeffekten når du ved 
strømmen er dyrest. Vælg mellem 4,6kW, 3,6kW eller 2,3kW hvis 

ladestasjonen er sat til 20A.

Udnyt eksisterene infrasturktur 
Lader du i dag fra stikkontakt, så kan elektrikker nemt montere DEFA Solid 

op på samme strømpunkt.

Enkel og fleksibel installasjon
Rask montering med medfølgende veggbrakett, innebygget vater og 

hurtigkobling.  Sett strømverdi med integrert posisjonsbryter. Kan enkelt 
kobles til eksisterende infrastruktur som stikkontakt eller industrikontakt 

med fleksibel innføring av strømkabel.

Let at bruge
DEFA Solid har en intuitiv grænseflade 
med en tænd/sluk-knap, der også 
benyttes til energibesparelse. Det 
integrerede kabel gør tilslutningen 
lettere, og du kan vikle kablet omkring 
ladeenheden, når det ikke er i brug.

Integrert ladekabel
DEFA Solid med 6 meter integrert lade-
kabel giver stor fleksibilitet i forbindelse 
med tilkobling til bil og daglig brug, og du 
slipper at håndtere et løst kabel. Med det 
smarte låg undgår du sne og vand samler 
sig, når kabelet er tilkoblet.



Få flere oplysninger ved at kontakte DEFA på 
telefon +47 32 06 77 00 eller besøge defa.com.

Lavet for ekstreme forhold.
Ladekabelet holder sig fleksibelt selv 
ved ekstrem kulde. Dette gør det 
enkelt at håndtere, samle og lagre 
kabelet når temperaturene er lave.

712268 - Docking Type 2

Det integrerede ladekabel kan vigles 
rundt om ladeenheden eller du kan bruge 
econnect-dockingen for at holde orden på 
kabelet, når det ikke er i brug.

                     Docking Type 2
Simpel ophæng for kabelet


