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About everActive

O marce everActive

everActive is a brand of high quality power supply and lighting products boasting 30 years of experience. 
Before our product is marketed, the technical solution it involves is thoroughly selected, tested 
and perfected. The parameters of the products are tested by independent laboratories, including 
an accredited laboratory from Sweden - Intertek, ILAC-MRA laboratories and the laboratory of the 
Polish Gdańsk University of Technology.

A scrupulous approach to marketing new products results in a portfolio of highly reliable products 
offered under the everActive brand, which is reflected in the positive results of various consumer tests.

We proudly present the new everActive catalog (2022 edition). It includes many new products, 
such as the everActive NC-1000M Ni-MH charger and the everActive LC-100 / LC-200 Li-ion chargers. 
We would like to draw your attention to new lithium-ion batteries with USB inputs, a line of automatic 
car battery chargers and new additions to the mobile accessories range.

everActive to wysokiej jakości produkty z dziedziny zasilania i oświetlenia. To owoc 30-letniego 
doświadczenia specjalistów w branży. Proces wprowadzenia do sprzedaży obejmuje ścisłą selekcję, 
testowanie i wielokrotne doskonalenie zastosowanych rozwiązań technicznych. Parametry produktów 
są weryfikowane przez niezależne laboratoria, w tym przez akredytowane laboratorium Intertek 
w Szwecji, laboratoria ILAC-MRA, czy laboratorium Politechniki Gdańskiej.

Skrupulatne podejście do wdrażania nowych produktów prowadzi do uzyskania wysokiej niezawodności 
asortymentu dostępnego pod marką everActive. Znajduje to odzwierciedlenie w wyróżnieniach 
zdobywanych w testach konsumenckich.

Prezentujemy Wam nowy katalog produktów everActive (edycja 2022), w którym zamieściliśmy wiele 
nowości produktowych, w tym nowe ładowarki everActive NC-1000M dla akumulatorków Ni-MH oraz 
ładowarki everActive LC-100/LC-200 dla akumulatorków Li-ion. Zwracamy uwagę na nowe akumulatorki 
litowo-jonowe z gniazdami USB, linię automatycznych ładowarek do akumulatorów samochodowych 
oraz nowe produkty w asortymencie akcesoriów GSM.
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PRO ALKALINE
High Performance Battery



05  Read more at / więcej na www.everactive.pl/labtests*

PRO Alkaline - najbardziej zaawansowana linia baterii alkalicznych everActive to wyraźnie poprawiona 
wydajność w urządzeniach o wysokim poborze prądu. Jakość potwierdzona badaniami przeprowadzonymi
w akredytowanych laboratoriach CLAiO  oraz niezależnymi testami konsumenckimi.*

PRO Alkaline – the most advanced line of alkaline batteries by everActive offers significantly better 
performance in devices with high power consumption. Quality verified by tests carried out by accredited 
CLAiO laboratory  and independent consumer tests.*



Industrial Alkaline - druga, ulepszona generacja niezawodnych baterii alkalicznych dedykowanych 
do zastosowań (nie tylko) przemysłowych.

Industrial Alkaline - improved generation of reliable alkaline batteries dedicated to (not only) 
industrial applications.
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INDUSTRIAL ALKALINE
High Performance Battery



BATTERIES FOR SPECIAL USE BATERIE SPECJALISTYCZNE
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ULTRASONIC
Hearing Aid Batteries
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The ULTRASONIC products are made using the innovative zinc-air technology. They offer significantly 
larger capacity than any other battery of that size. Great quality-to-price ratio. Long life – batteries 
stored in their original packaging remain fully operational for several years. They do not contain mercury.

Produkty ULTRASONIC zostały wykonane w innowacyjnej technologii cynkowo-powietrznej.
Oferują wielokrotnie wyższą pojemność niż jakiekolwiek alternatywne baterie w tym samym rozmiarze.
Doskonały stosunek jakości do ceny. Doskonała żywotność - baterie przechowywane w oryginalnym 
opakowaniu pozostają w pełni użyteczne przez kilka lat. Nie zawierają rtęci.





PROFESSIONAL LINE SILVER LINE
Rechargeable Battery

10  Read more at / więcej na www.everactive.pl/labtests*

Wstępnie naładowane - ready to use. Cyklicznie poddawane badaniom i testom jakościowym.
Akumulatory AA/AAA serii Professional Line zostały sprawdzone pod kątem pojemności przez niezależne 
akredytowane laboratorium Intertek w Szwecji  . Wyróżnienia PCWorld oraz Foto Plus (dawniej Digital Foto Video).*

Pre-charged – ready to use. Regularly subjected to quality examination and testing. AA/AAA Professional 
Line rechargeable batteries have been tested in terms of their capacity by an independent accredited 
laboratory from Sweden – Intertek  . Awards by PCWorld and Foto Plus (former Digital Foto Video).*



Frequent replacement of batteries in devices burdens the environment. Using one Ni-MH 
rechargeable everActive battery allows you to eliminate up to 1200 alkaline batteries.

Częsta wymiana baterii w urządzeniu obciąża nasze środowisko naturalne. Stosowanie jednego 
akumulatorka Ni-MH marki everActive pozwala wyeliminować nawet do 1200 baterii alkalicznych.
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NC-1000 PLUS

Professional Charger
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UC-4000
Professional Charger

NC-1000M

Intelligent Charger

NC-3000
Professional Charger



UC-4000
Professional Charger

Funkcja rozładowania i odświeżania ogniw. Unikalna funkcja pomiaru i przeglądu dwóch wartości poje-
mności dla każdego akumulatora - Capacity Review. Bardzo dokładna kontrola ładowania niezależnie 
od rodzaju akumulatora.

A unique feature involving the measurement and review of two capacity values for 
each battery – Capacity Review. Precise charging control regardless of the battery type.

13

1-4 AAA, AA, C, D, 14500, 16340, 18650, 21700...
Ni-MH, LiFePO4, Li-ion



NC-3000
Professional Charger

Sterowana mikroprocesorem.
Niezależna regulacja prądu ładowania 
i rozładowania.5 trybów pracy, w tym test 
rezystancji wewnętrznej,pomiar 
pojemności i odświeżanie.

Microprocessor controlled. 
Independent charge and discharge current 
adjustment. 5 modes of operation, including 
an internal resistance test, capacity test and refresh. 

1-4 AAA, AA

Ni-MH, Ni-Cd
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NC-900U
Universal Charger

Microprocessor controlled. Multifunctional LCD display. Auto discharge / refresh mode.

1-6 AAA, AA / 1-4 C,D / 1-2 6F22/9V

Ni-MH, Ni-Cd

Sterowana mikroprocesorem. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. Automatyczny tryb

rozładowywania / odświeżania akumulatorków.
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Our batteries and rechargables are highly reputable products, which are becoming the frequent
choice for public institutions, television and radio, audio system specialists and others.
Data sheets for everActive batteries and chargers contain detailed characteristics of charging 
profiles for typical batteries. New data sheets, together with independent CLAiO and INTERTEK  
testing results, confirm the high quality of everActive products.

* 

Nasze baterie i akumulatorki to godne zaufania produkty, po które coraz częściej sięgają użytkownicy 
z sektora publicznego (m.in. służby mundurowe, instytucje naukowo-badawcze) oraz profesjonaliści 
z innych branż - stacji telewizyjnych i radiowych, specjaliści ds. systemów nagłośnienia i inni.
Karty katalogowe akumulatorków, ładowarek everActive są uzupełnione o szczegółowe charakterystyki 
przebiegów ładowania dla typowych akumulatorków. Nowe karty katalogowe są kolejnym, obok 
niezależnych testów CLAiO oraz INTERTEK  , potwierdzeniem wysokiej jakości urządzeń marki everActive.*

  Read more at / więcej na www.everactive.pl/labtests*



17

Michał Seredziński
Baltrade Vice-President
everActive Brand Manager

“30 years of our activity in the power equipment industry 
carries a commitment. The implementation of a new product 
signed with the everActive brand logo is preceded by thorough 
tests performed in our workshop and is supported by independent 
quality control and tests carried out in authorized international 
testing facilities. We make every effort to ensure that everActive 
chargers use the most advanced charging algorithms, allowing 
for safe long-term use of the batteries. As a manufacturer, 
we take on the role of an educator, regularly publishing information 
on how to handle this type of equipment.”

“30 lat funkcjonowania w branży urządzeń zasilających 

zobowiązuje. Wprowadzenie nowego produktu sygnowanego 

logiem marki everActive jest poprzedzone wnikliwymi testami 

realizowanymi w naszym wewnętrznym laboratorium, jak 

i laboratoriach o uznanej, międzynarodowej renomie. 

Dokładamy wszelkich starań, by ładowarki everActive 

wykorzystywały możliwie najbardziej zaawansowane 

algorytmy ładowania, dające gwarancję bezpiecznego 

i trwałego użytkowania akumulatorków. Jako producent 

stajemy w roli edukatora, regularnie publikując informacje 

na temat zasad postępowania z tego typu sprzętem.”
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NC-1000 Plus
Professional Charger

Easy to use, compact design. 
Independent charging channels. 
Multifunctional LCD display. 
Improved discharging mode. 

Łatwa w obsłudze, kompaktowa. 
Niezależne kanały ładowania. 
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.
Udoskonalony tryb rozładowania.

1-4 AAA, AA

Ni-MH, Ni-Cd



NC-1000M
Intelligent Charger

Easy to use, handy and compact. Independent charging channels. Multifunctional backlit LCD display. 
Improved discharging mode. 

Łatwa w obsłudze, poręczna i kompaktowa. Niezależne kanały ładowania. Wielofunkcyjny podświetlany 
wyświetlacz LCD. Udoskonalony tryb rozładowania.

1-4 AAA, AA

Ni-MH, Ni-Cd
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UC-100
Smart Charger

Sterowana mikroprocesorem. 4 programy ładowania. Możliwość wykorzystania jako Power Bank.

Microprocessor controlled. 4 charging programs. Can be used as a Power Bank.

1x AAA, AA, C, 14500, 18650, 21700...

Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4, Li-ion

POWER BANK
MODE

BATTERY TYPE
AUTO IDENTIFICATION

ADVANCED
MICROPROCESSOR



COMPACT SIZE

LC-100 / LC-200 
Smart Lithium Charger

Ładowarka procesorowa do ogniw Li-ion 3,6/3,7V. Reaktywacja ogniw głęboko 
rozładowanych i ogniw 0V. Zasilanie przez micro USB 5V/2A.

Microprocessor controlled charger for 3.6/3.7V Li-ion rechargable batteries. 
Reactivation of deeply discharged and 0V cells. 5V/2A micro USB input. 

21
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NC-1600
Professional Charger

16 independent charging channels.
16 niezależnych kanałów ładowania.

1-16 AAA, AA

Ni-MH



CHARGERS ŁADOWARKI
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NC-450
Smart Charger

Small and convenient. 

Niewielka i wygodna w obsłudze.

  

1-4 AAA, AA

Ni-MH

NC-800 / NC-1200
Professional Charger

8 / 12 independent charging channels. 

8 / 12 niezależnych kanałów ładowania.

1-8 / 1-12 AAA, AA

Ni-MH

NC-109
Smart Charger

4 independent charging channels.

4 niezależne kanały ładowania.

1-4 6F22/9V

Ni-MH
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Professional ChargerCAMPRO

Seria dedykowanych akumulatorów do stosowania w popularnych modelach aparatów cyfrowych, 
lustrzankach i kamerach. Akumulatory zostały wykonane w technologii litowo-jonowej, bez efektu pamięci. 
Wstępnie naładowane, z minimalnym efektem samorozładowania.

A series of dedicated batteries for use in popular models of digital cameras, DSLRs and action cams.
The batteries were made using the Li-ion technology, without the memory effect. Pre-charged, 
with minimal self-discharge.
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Digicam Batteries



Professional+Lithium 3100mAh

Li-ion rechargeable 
18650 battery
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1500 CYCLES

PROTECTION
CIRCUIT MODULE

MICRO USB
CHARGING PORT

micro USB

Protected Li-ion rechargeable 18650 battery with a microUSB charging port.

Zabezpieczony akumulator Li-ion 18650 z gniazdem ładowania microUSB.



Professional+Lithium 500mAh
Li-ion rechargeable 6F22 battery

Protected Li-ion rechargeable battery with a microUSB charging port - an equivalent for a 9V alkaline 
battery or a Ni-MH 6F22 rechargeable battery.

Zabezpieczony akumulator Li-ion 6F22 z gniazdem ładowania microUSB - odpowiednik baterii 
alkalicznej 9V lub akumulatora Ni-MH 6F22.
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micro USB
1200 CYCLES

PROTECTION
CIRCUIT MODULE

MICRO USB
CHARGING PORT



Microprocessor controlled. 1A current 
to maintain a full 6/12V battery charge. 

Sterowana mikroprocesorem. 
Prąd ładowania 1A dla podtrzymania 
pełnego naładowania akumulatora 6/12V. 

CBC-1
Intelligent Car Battery Charger
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Microprocessor controlled. Adjustable 
current 0.8-3.8A. Perfect for 6/12V 
motorbike, scooter, yacht batteries.

Sterowana mikroprocesorem. 
Regulowany prąd ładowania 0,8-3,8A. 
Idealna do akumulatorów 6/12V 
w motocyklach, skuterach, jachtach. 

CBC-5
Intelligent Car Battery Charger

Microprocessor controlled. Adjustable 
current 2/5/10A. Perfect for 12/24V 
car batteries. 

Sterowana mikroprocesorem. 
Regulowany prąd ładowania 
2/5/10A. Idealna do samo-
chodowych akumulatorów 
12/24V. 

 

CBC-10
Professional Car Battery Charger
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Reliable and automatic inverter charger with 300A starting aid. For popular car and forklift batteries.
Adjustable charging current 8-40A. 

Solidna i automatyczna ładowarka inwerterowa ze wspomaganiem rozruchu 300A. Do popularnych 
akumulatorów samochodowych i stosowanych w wózkach widłowych. Regulowany prąd ładowania 8-40A. 

CBC-40
Professional Car Battery Charger
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USB ACCESSORIES AKCESORIA USB

Wysokiej jakości ładowarki i wytrzymałe kable z wyjściami micro USB, typ C oraz kompatybilne 
ze standardem Lightning.
Zgodne z technologią Quick Charge - do 3,0A na jedno gniazdo.
Technologia iQ Smart Charging - wbudowany zaawansowany chip automatycznie wykrywa podłączone 
urządzenie i ładuje je maksymalnym, odpowiednim dla niego prądem.

A wide range of chargers and durable connection cables for mobile devices. Micro USB, Type-C 
and Lightning standards. Compatible with Quick Charge with up to 3.0A per slot.
iQ Smart Charging technology - a build-in advanced chip automatically detects the connected 
device and charges it with the maxiumum appriopriate current.  
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Pojemne power banki wyposażone w wydajne i trwałe ogniwa litowo-polimerowe. Ładowanie do dwóch 
urządzeń jednocześnie w technologii iQ Smart Charging, pozwalającej na optymalizację procesu ładowania.

High capacity power banks equipped with high performing and durable lithium-polymer cells. 
The iQ Smart Charging technology allows for charging up to 2 devices with optimal current.

EB-L10k 10000mAh / EB-L20k 20000mAh 
Energy Bank
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EB-S12k Solar 12000mAh
Energy Bank

Wysoka wydajność dzięki litowo-polimerowemu akumulatorowi. Panel fotowoltaiczny 1,8W. 
Technologia Quick Charge 3.0 i Power Delivery 18W. Indukcyjne ładowanie. Latarka LED. 

High efficiency with a lithium-polymer battery and a 1.8W solar panel. Quick Charge 3.0 & Power 
Delivery 18W technology. Inductive charging. LED flashlight. 

33



 200 lm – 2 light sources / 2 źródła światła
 3W CREE XP-E2 – narrow light beam / światło skupione
 3W COB LED – wide light beam / światło rozproszone
 Standard and wireless (sensor) trigger
 Włącznik standardowy i bezprzewodowy (sensor)

HL-250 Cobra
Headlight  Latarka czołowa

4 OPERATION
MODES

ALL WEATHER
CONDITIONS

HIGH 
PERFORMANCE

4
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5 OPERATION
MODES

ALL WEATHER
CONDITIONS

HIGH 
PERFORMANCE

600 lm (10W XM-L2 CREE)

Adjustable focus / regulacja wiązki światła

3 x R03/AAA or / lub 1 x 18650

FL-600
Flashlight  Latarka



FL-300+

FL-600

HL-150 

HL-250 Cobra

WL-200

FL-180 Bullet 
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More information about the everActive brand is available at www.everactive.eu

Więcej informacji o marce everActive dostępne jest na stronie www.everactive.pl




