
SHARK  
DE #NR1 ELEKTRISCHE SUP 
POMP VAN DIT MOMENT



SUPER SNELHEID
De Shark II maakt gebruik van de aller-
nieuwste techniek. De pomp is razend 
snel en efficiënt. Je blaast je SUP-board 
of opblaasbare boot in een snel tempo 
tot wel 20PSI op.  

SHARK KOELSYSTEEM
Dankzij het koelsysteem kan je tot wel 3 
supboarden achter elkaar oppompen. 
Een gepatenteerd interieurontwerp met 
unieke FACS voorkomt dat uw Shark II 
oververhit raakt, zelfs op een warme dag 
op het strand.  

VOLLEDIGE AANPASBAARHEID
Sluit eenvoudig uw Shark II aan op de 
12 V DC-connector (sigarettenaansteker) 
van uw auto en de pomp is gereed om 
te pompen. Kies een bijpassend mond-
stuk uit de compleet geleverde set om 
bijna elk opblaasbaar product onder 
hoge druk op te blazen. De pomp kan 
op diverse supboard merken gebruikt 
worden zoals onder andere: Advanced 
Element, Atoll, Dynamo, Fanatic, Hero, 
Hydro-Force, iRocker, Nixy, Peak, Red 
Paddle, ROC, Thurso en andere grote 
ISUP-board merken

MAAK DEFLATIE EENVOUDIGER 
Als u eenmaal klaar bent met suppen, 
is het laten leeglopen eenvoudiger als 
ooit - zet de pomp op (deflatie) en de 
lucht wordt binnen 1 minuut wegge-
zogen waardoor je je SUP- board met 
gemak strak kan oprollen.

EIGENSCHAPPEN VAN 
DE OUTDOOR MASTER SHARK 



VEEL TE GEBRUIKEN
Je Shark II is compatibel met bijna elk 
ISUP board, opblaasbare boot of kajak. 
Dus je hebt maar één pomp nodig voor 
al je opblaasbare artikelen!

ECO-VRIENDELIJK & 
ZORGVULDIG GETEST
De Shark II heeft meerdere efficiëntietests 
doorstaan   met CA65-, CE- en RoHS-con-
forme certificeringen. De pomp is op de 
markt gebracht in combinatie met meer-
dere partnerschappen waaronder SUPIA, 
Paddle 2 The People en WEEE, waardoor 
het de ultieme luchtpomp is die wordt 
gesteunt door de grootste marktleiders.

LICHT EN COMPACT 
ONTWERP
De Shark II is een perfecte metgezel 
voor elk avontuur. Dankzij het lichtge-
wicht en compacte ontwerp past hij 
gemakkelijk in elke rugzak of paddle-
board-tas. Nooit meer met grote appa-
ratuur sjouwen!

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Dankzij de 0,01 PSI precisie van 
de ingebouwde sensoren stopt de 
pomp automatisch met het oppom-
pen wanneer de door jou ingestelde 
PSI of Bar is bereikt.



SPECIFICATIES

ONDERSTEUND DRUKBEREIK
0,5-20 psi (0,034-1,378 bar) 

ELEKTRONICA EN GEWICHT
Max. Energieverbruik: 10A, 120W (12V),
DC-netsnoerlengte: 9ft (2,75 m),
4.5ft slang,
Nettogewicht: 1.63 kg / 3.6 LbsNAUWKEURIGHEID VAN DIGITALE 

SENSOREN
0,01 psi

AANSLUITINGEN SPECS
1 x C7, 1 x H3, 1 x kegelvormig - Diameter 
0,28 inch / 7,3 mm bij opening, rond - 
Diameter 0,67 inch / 17 mm bij opening

HOOG VOLUME STROOM
Max. Pompsnelheid: 350 l / min in 1e 
trap, 70 l / min in 2e trap
Schakelpunt dubbele inflators: 1 PSI

PAKKET BESTAAT UIT
1 x OutdoorMaster SHARK I I, 1 x 4,5 ft 
slang, 3 x mondstukken, 3 x pakkingen, 
1 x handleiding

GESCHIKT VOOR:
Opblaasbare boten, kajaks, tenten, 
SUP-Boarden en andere opblaasbare 
producten.


