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VYZKOU!ENO 
REDAKCÍ

V!minulém srovnávacím testu 
solárních nabíje"ek nás Crossio 
zaujalo p#edev$ím velmi p#íjem-

nou cenou. Tu nabízí rovn%& u!této 
sady nabíjecí stanice a!solárního pa-
nelu. Vzhledem k!mo&nostem vyu&ití 
a!hezkému zpracování nás v'hodné 
nacen%ní mile p#ekvapilo.

Ledni!ka i"televize
Za"n%me nabíjecí stanicí LifePower!600, 
její& kapacita dosahuje 595,2!Wh. Na 
fotografii m(&e trochu klamat t%lem, 
není to ale vzhledem k!parametr(m 
&ádn' drobe"ek. Vá&í necel'ch sedm 
kilo a!dop#edu tak m(&ete zapome-
nout na n%jaké dlouhé p#ená$ení. 
Zpracování je p#íkladné: konstrukce je 
z!velké "ásti z!pevn'ch plast(, spodní 
a!bo"ní strany jsou opat#eny vrstvou 
gumy, která stanici ochrání p#i p#evozu 
i!p#ípadn'ch nárazech.

Je$t% ne& se dostaneme k!pou&i-
teln'm v'stup(m, je pot#eba zmínit 
i!typ akumulátor(. Na rozdíl od velké 
"ásti b%&n% dostupn'ch nabíje-

cích stanic toti& model od Crossia 
nevyu&ívá Li-Ion "lánky, ale LiFePo4. 
Z!toho bude t%&it v%t$ina parametr( 
a!vlastností, p#edev$ím ale tento typ 
mnohem pomaleji ztrácí svoji kapa-
citu. Pro dob#e zpracované LiFePo4 
akumulátory nep#edstavuje problém 
tisícovka nabíjecích cykl( a!pokles ka-
pacity pouze v!#ádu jednotek procent. 
V'hodou je rovn%& v%t$í odolnost v("i 
v'kyv(m teplot, co& je u!stanice, která 
m(&e spole"n% se solárním panelem 
le&et v!horkém dni dokonce na slunci, 
v'hodné. Nev'hodou LiFePo4 je 
naopak men$í energetická hustota 
na kilogram. Pokud bychom m%li 
poskládat stanici z!b%&n'ch lithiov'ch 
"lánk(, byla by kompaktn%j$í.

Název Crossio 600 neudává pouze 
p#ibli&nou kapacitu akumulátoru, 
ale také dlouhodob' v'kon. V'stup 
s!nap%tím 230 V!má toti& limit práv% 
kolem této hodnoty. )pi"kov% potom 
stanice zvládne a& 1 kW, co& m(&e 
znamenat úsp%$n' rozb%h n%kter'ch 
pracovních nástroj( s!motorem. Hod-

nota 600 W bez obtí&í pokryje p#íkon 
b%&n'ch karavanov'ch spot#ebi"( – a* 
u& je to lednice st#ední velikosti (v%t$i-
nou kolem 110 W), osv%tlení, televizor, 
ale t#eba i!malé p#ídavné topení. 
Pokud se rozhodnete pro zapojení 
spot#ebi"e do 12V v'stupu v!podob% 
b%&né autozásuvky, bude limitem 
proud 10 A, tedy celkov' v'kon 120 W.

Velmi rychlá USB
Vedle 230V v'stupu je k!dispozici 
i!trojice konektor( USB. Ten v!podob% 
USB-C nabízí v$echny standardy rych-
lého nabíjení a!zvládne i!ty s!nap%tím 
20 V. Sv(j notebook tak m(&ete 
nabíjet komfortním v'konem 60!W. 
U!b%&n'ch USB je rychlé nabíjení 
omezeno v'konem 18 W. P#i testování 
nebyl problém nabíjet ze v$ech USB 
sou"asn% p#i maximálním mo&ném 
v'konu.

Komplikace m(&e nastat p#i sou"as-
ném pou&ití USB v'stup( a!AC v'stu-
pu. P#i testování jsem jej zatí&il b%&nou 
po"íta"ovou sestavou, její& spot#eba 

Na chatu i"do karavanu
Karavan, chalupa, záloha do domácnosti: to jsou n!které z"mo#ností, 
jak$m zp%sobem vyu#ít velké nabíjecí stanice. Pokud se navíc spojí 
s"v$konn$m solárním panelem, u# jde o"v$konn$ zdroj &isté energie. 
[Stanislav Jan%]
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se p#i zát%&i pohybovala kolem 200!W. 
P#i sou"asném nabíjení MacBooku 
z!USB-C se ale po n%kolika minutách 
objevila chyba a!230V v'stup se deak-
tivoval. Do$lo tedy k!p#etí&ení n%které 
z!komponent – mohl to b't DC/AC 
m%ni". Pro op%tovné pou&ití 230V v'-
stupu bylo pot#eba stanici vypnout 
a!zapnout. Prakti"t%j$í a!jist%j$í je 
tedy v!tomto p#ípad% napájení 
spot#ebi"( s!vy$$í spot#ebou z!AC 
v'stupu. Nev'hodou je aktivní 
chlazení, které je p#i vyu&ití 
DC/AC m%ni"e intenzivn%j$í. 
Sice nejde o!nijak v'razn' 
hluk, o!stanici ale rozhodn% 
budete v%d%t. Zárove+ 
bude takové dobíjení 
mén% efektivní, je pot#e-
ba p#ipo"íst i!vy$$í re&ie 
m%ni"e.

Vedle t%chto v'stu-
p( nabídne stanice 
na zadní stran% 
je$t% LED osv%tle-

ní, které se bude hodit v!p#ípad%, &e 
LifePower slou&í jako záloha energie 
pro p#ípadn' v'padek.

V$e dopl+uje stavov' displej, jeho& 
primárním ú"elem je informovat 
o!dobíjecím "i nabíjecím v'konu. Ten 
nabíjecí se bude hodit p#edev$ím p#i 
p#ipojení solárního panelu. Budete mít 
v&dy p#ehled, kolik do akumulátoru 
te"e energie a!nap#íklad díky tomu 
upravit pozici panelu. Podle vybíjecího 
v'konu naopak displej zárove+ po"ítá 
p#ibli&nou v'dr& – to se bude hodit 
u!spot#ebi"( dlouhodob%j$ího pou&ití, 
jako je ji& zmín%ná lednice v!karavanu.

Vedle soláru lze stanici nabít i!ze sít%. 
Dodávan' adaptér má v'kon 100 W, 
sou"asn% jde nabíjet také p#es USB-C, 
kdy je maximem 60 W. Kompletní 
kapacitu akumulátoru lze tedy dobít 
za dobu necel'ch 4 hodin.

Nabíjení ze slunce
Dobíjecí stanice si bude skv%le 
rozum%t se solárními panely. Crossio 
ji tudí& nabízí také v!setu s!100W 
panelem SolarPower. Jde o!tradi"ní 
p#enosn' model, kter'ch je na trhu 
velké mno&ství. Rovn%& tady oce+uji 
v'borné zpracování i!prakti"nost. Pro 
kabely i!samotn' modul s!elektronikou 
je p#ipraveno pouzdro se zipem, není 
tudí& pot#eba nosit nic bokem. Mezi 
v'stupy zde op%t nechybí trojice USB. 
Ta v!podob% USB-C nabídne maxi-
mální nabíjecí v'kon 45 W, dal$í USB 
b%&ného typu A!potom 18 W a!posled-
ní standardních 12 W. Ani tady není 
problém nabíjet p#i ideálním osvitu 
panelu ze v$ech konektor( maximál-
ním v'konem.

Tím nejd(le&it%j$ím je ale p#ím' 
v'stup pro propojení s!nabíjecí stanicí 
v!podob% 8mm konektoru. Ten není 
limitován &ádnou dal$í elektronikou 
a!dodává do stanice tolik energie, 
kolik doká&e z!aktuálního osvitu získá-
vat. P#i zcela ideálním osvitu se v'kon 
panelu bude pohybovat nad 90!W, 
$pi"kov% potom m(&e do stanice 
p#itéct víc ne& 100 W.

Je ale jasné, &e stejn% jako dal$í 
velkoformátové panely bude i!Solar-
Power velmi závisl' na poloze v("i 

slunci. Kdy& jej nastavíte do ideální 
kolmé pozice a!hodinu s!ním nepohne-
te, klesne v'kon minimáln% o!10–15!W 
– v!závislosti na tom, jak se slunce 
p#esune na obloze. Pokud p#i polojas-
ném dni zastíní slunce obla"nost, bude 
se v'kon pohybovat kolem 20–30 W. 
P#i obla"ném dni potom k!dobíjení 
nebude docházet tak#ka v(bec, p(jde 
o!jednotky watt(, p#i"em& konektory 
USB zpravidla nebudou aktivní v(bec.

Panel krom% v'stup( nabízí i!vstup – 
to pro p#ípad, &e byste cht%li z#et%zit 
více panel( pro rychlej$í nabití stanice. 
Maximální nabíjecí v'kon se ale bohu-
&el v!takovém p#ípad% nezdvojnásobí. 
I!p#i propojení dvou 100W panel( 
z(stane na hodnot% 115 W. Smysl tak 
budou dva panely dávat a& p#i hor$ích 
sv%teln'ch podmínkách. P#i polojasnu 
se tak místo pr(m%rn'ch 40–50 W 
m(&ete dostat na dvojnásobné hod-
noty. Ani ekonomicky ale tato varianta 
není úpln% ideální. U!druhého panelu 
je pot#eba stále p#iplácet za m%ni" 
a!dal$í elektroniku, která není vyu&itá. 
P#ídavná varianta by se tudí& hodila 
v!pln% pasivní podob%.

To ale samoz#ejm% nic nem%ní na 
tom, &e základní sada stanice LifePo-
wer 600 a!jednoho solárního panelu 
je jednou z!nejv'hodn%j$ích na trhu. 
V%t$ina konkurence za"íná o!pár tisí-
covek v'$ a!levn%j$í stanici s!LiFePo4 
akumulátory se mi nepovedlo najít 
v(bec. Crossio tak i!v!tomto p#ípad% 
potvrzuje d(raz na velmi dobr' pom%r 
ceny a!v'konu. 

V!borné zpracování
V!hodná cena
Vysok! v!kon 
stanice i"panelu
Mno#ství konektor$

Panel bez stavového 
displeje
Ni#%í v!kon p&i 
sou'asném pou#ití 
AC a"DC v!stup$

Crossio LifePower 600 + SolarPower 100 W 23 000 K!
Ecoflow River Max + 110W panel 26 000 K!
Jackery Explorer 500 + SolarSaga 100 W 25 000 K!

Cenové srovnání

Crossio LifePower 600 + 
SolarPower 100 W
nabíjecí stanice a"solární panel, Crossio, www.crossio.cz

baterie: LiFePo4 udávaná kapacita: 186!000!mAh/3,2!V 
(595,2 Wh) nabíjení powerbanky: napájecí 8mm konektor 
AC7909 na bo"ní stran# (12–30 V/100 W), napájení z!USB-C 
(max. 60 W), mo$nost napájení ze solárního panelu (18 V, 
a$ 115 W) v#stupy: 1% USB-C (Power Delivery, 5–20!V/3!A, 
max. 60 W), 2% USB-A!(5 V/3 A, 9 V/2!A, max. 18!W, 1% AC 
zásuvka 100–240 V, 50/60 Hz, max. 600!W, &pi"kov# a$ 
1!000 W, automobilová zásuvka 12 V/ a$ 10!A stupe$ krytí: 
IP21 rozm%ry: 270 % 200 % 250 mm dal&í: LED svítilna 
p'íslu&enství: napájecí adaptér (100!W) hmotnost: 6,8 kg 
hustota energie: 87,5 Wh/kg, 44,1!Wh/l v#kon solárního 
panelu: 100 W v#stupy panelu: XT60 (18 V/100 W), USB-C 
(5–15 V/3 A, max. 45 W), USB-A!(QC 5!V/3 A, 9 V/2 A, max. 
18!W), USB-A!(5 V/2,4 A) typ !lánk(: monokrystalické 
stupe$ krytí: IPX4 rozm%ry p'i rozlo)ení: 1!052!%!765!%!4!mm 
rozm%ry p'i slo)ení: 525!%!765!%!4!mm

Stavov! displej nabíjecí stanice informuje 
o"nabíjecím %i vybíjecím v!konu, stejn' jako 
o"aktivních portech

Zadní %ást 
panelu obsahuje 
také rozm'rnou LED svítilnu, 
která spolehliv' osvítí i"v't(í místnost

Díky dv'ma 
podp'rám je mo$né 
solární panel dob#e 
pozicovat p#ímo 
proti slunci, levá 
podp'ra ukr!vá 
elektroniku a"kabely
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