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Carregador portátil metálico de 10.000 mAh com porta USB-C e QC3.0
#22701

Carregador portátil metálico fino de 10.000 mAh com USB, USB-C, (re)carregamento rápido e tecnologia Qualcomm®
Quick Charge™

Características principais
• Compatível com tablets e telemóveis Apple, Samsung e de

outras marcas
• Deteção automática do seu telemóvel ou tablet para carregá-lo à

velocidade mais rápida possível
• Carga rápida de dispositivos através de USB-C (máx. 3 A/15 W)

ou USB (QC3.0: máx. 18 W e USB: máx. 2,4 A/12 W)
• Recarga rápida do carregador portátil através de USB-C ou micro

USB (máx. 2,4 A)
• Corpo em liga de alumínio elegante e resistente
• Bateria de 10.000 mAh com indicador de nível

O que está na caixa
• Carregador portátil
• Cabo de carga micro USB
• Cabo de carga USB-C
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Carregador ou computador com porta USB ou USB-C (para carregar a bateria)
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Body of power
Take this powerbank with you everywhere; with its ultra-thin
design, you can slip it easily into any bag you’re carrying with
you. The stylish, durable aluminium alloy body make it the
perfect travel companion for all your chargeable devices such
as your phone, Bluetooth speaker and Nintendo Switch!

Reach full power
Who said small can’t be powerful? This powerbank charges
smartphones up to 40 extra hours and tablets for up to 15
extra hours depending on your device. The package includes a
micro-USB cable and a USB-C cable to charge your devices or
charge the powerbank.

Faster than fast
The powerbank autodetects your smartphone or tablet and
charges it at the highest possible speed. This portable charger
has a total power output of 18W and thanks to the Qualcomm
Quick Charge 3.0 technology, your smartphone & tablet will
be fully charged within no-time.
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GERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
138 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm Depth of main product
(in mm)

15 mm

Total weight 245 g

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 5V/2.4A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 37 Wh Extra usage time -
tablets

12 hours

Extra usage time -
phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB-C,
auto-detect

Output specification -
Port 1

3.0A/15W, USB-C

Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect

CONNECTIVITY
Cables included 1x micro-USB and 1x USB-C

FEATURES
Flashlight No Special features USB-C, Quick Charge 3.0

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other USB devices

CONTROL
Indicators Battery level
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