
Onbekommerd op reis?

Wij zorgen voor de energie!
Ook zonder netaansluiting

Alle comfort, waar je ook bent

E n j o y  G r e e n  E n e r g yE n j o y  G r e e n  E n e r g y

Bijvoorbeeld voor een lekker kopje zelfgemaakte koffie of thee!

whisperpower.com

MAAK NU GEBRUIK VAN ONZE  
SPECIALE AANBIEDING

“ Koffie uit 
de accu”

AAN TE SLUITEN 
OP HET BESTAANDE  
12 VOLT SYSTEEM 
VAN UW VOERTUIG

Maak gebruik van onze 
unieke voorjaarsactie

We hebben 3 mooie aanbiedingen (A, B en C), 
allemaal met een gratis koffiemachine.

Het instap pakket A kost slechts € 549,- (incl. BTW).  
De pakketten B en C zijn op aanvraag omdat de  

pakketsamenstelling per situatie kan verschillen.

GRATIS
Nespressokoffiemachinet.w.v. € 100,-

Ik kan gaan
en staan

waar ik wil!

Ik ga nu mijn derde seizoen in met mijn Campervan die ik samen 

met mijn broer heb ingetimmerd. Vrijheid is alles voor mij. Met 

het WhisperPower systeem ben ik volledig onafhankelijk van 

het stopcontact maar heb altijd alle comfort bij de hand. Mijn 

Supreme Combi 12/3000 Watt 

omvormer is krachtig genoeg 

om elektrisch te kunnen koken 

en  Italiaanse espresso uit mijn 

koffie apparaat te halen. Het 

WhisperPower 300 Ah Lithium 

accu pakket houdt genoeg stroom 

om alles te kunnen doen, bijladen 

doe ik met het WhisperSolar 

paneel van 310 Wp en tijdens 

het rijden met de speciale laadbooster, de Suntrack Duo van 

50 Ampere. Ik heb het afgelopen jaar 1 keer aan de net-stroom 

gehangen met het systeem. Ik kan gaan en staan waar ik wil!

Wim van Eeden | Art Director, Amsterdam



Instap pakket Compleet systeem 
met Combi omvormer/acculader

Systeem samenstelling
•  WhisperPower sinus omvormer met 

2 kW vermogen
•  Nespresso koffie apparaat 

met starter set cupjes

Ook te gebruiken voor andere 230 V 
apparaten 
•  Laden van telefoon, tablet, laptop
•  Huishoudelijke apparaten, waterkoker, 

fietslader

Zo ziet dit systeem eruit Zo ziet dit systeem eruitZo ziet dit systeem eruit

In dit pakket leveren wij in plaats van de WP Sine omvormer 12/2000 de  
Supreme Combi 12/2000-55 A omvormer/acculader met een heavy-duty,  
duurzame AGM of Lithium accu. Met natuurlijk het Nespresso koffie apparaat.

In dit pakket gaan we nog een stapje verder, met de WP Supreme Combi 
12/3000. Deze omvormer/lader combinatie is in samenhang met het  
zonnepaneel een echt comfort systeem, geschikt voor koken en airco.

Met dit instap pakket bieden we de WP Sine 12/2000 omvormer aan voor 
een scherpe prijs. Eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande 12 V hoofdaccu.

Omvormer 

WP Sine 12 | 2000
van € 773,-

nu € 549,-
(incl. btw)

Systeem samenstelling
•  Krachtige WhisperPower Supreme 

Combi omvormer/acculader 
12 V/2000 Watt, 80 A laadstroom, 
incl temp. sensor

•  Afstand paneel/accu monitor met  
6 mtr aansluitkabel

•  Onderhoudsvrije AGM accu, 145 Ah  
12 Volt of Lithium Power Basic 12 V 
150 Ah accu

•  Nespresso koffie apparaat  
met starter set cupjes

•  Uitgebreide installatie handleiding

Systeem samenstelling
•  Krachtige Supreme Combi omvor-

mer/acculader 12 V/3000 Watt, 100 A 
laadstroom, incl temp sensor

•  Afstand paneel/accu monitor met 
6 mtr aansluitkabel

•  Onderhoudsvrije AGM accu, 145 Ah  
12 Volt of Lithium Power Basic 12 V 
150 Ah accu

•  Oplaadverbinding tussen accu 12 / 
145 Ah en startaccu d.m.v. Suntrack 
Duo DC DC laadconverter

 •  Zonnepaneel 185 W / 12 V, aan te slui-
ten op Suntrack Duo MPP laadregelaar.

•  15 mtr 230 V aansluitkabel van het grid 
naar voertuig, met rvs huiddoorvoer

•  Nespresso koffie apparaat  
met starter set cupjes

•  Uitgebreide installatie handleiding

Onafhankelijk 
van het stopcontactA B C

Bestaande 12 V
hoofdaccu

Minimaal 12 V 145 Ah

Dit zijn de kwaliteitsproducten en 
componenten voor de samenstelling van 
deze systemen:

Toebehoren voor installatie van de vaste panelen

WP Sine 12/2000
Art.nr. 61122500

AGM accu 12 V 145 Ah
Art.nr. 40290062

WBM accu monitor
Modular/ Smart shunt
Art. nr. 40290313

Lithium Power Basic 12V 150Ah
incl. Bluetooth read-out
Art.nr. 40291203

Supreme Combi 12/2000 | 80
Met remote panel
Art.nr. 61122080

Supreme Combi 12/3000 | 100
Met remote panel
Art. nr. 61123001

WhisperSolar Flex 100Wp
- Art.nr. 60110437
- 100 Wattpiek
- 546 x 1109 x 2 mm

WhisperSolar Flex 124Wp
- Art.nr. 60110438
- 124 Wattpiek
- 1046 x 683 x 2 mm

WhipserSolar 185Wp
- Art.nr. 60110402
- 185 Wattpiek
- 1482 x 676 x 35 mm

WhisperSolar 310Wp
- Art. nr. 60110439
- 310 Wattpiek
- 1640 x 992 x 35 mm

230 V Net

230 V Net


