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Zakformaat HD-powerbank van 10.000 mAh
#23480

Compacte powerbank van 10.000 mAh met 2 USB-poorten en ingebouwde batterij van 10.000 mAh

Eigenschappen
• Laad je telefoon of tablet overal op
• Compact ontwerp: batterij met grote capaciteit in compacte

behuizing; past in elke tas of broekzak
• Compatibel met tablets en telefoons van Apple, Samsung en

andere merken
• Ondersteunt snel opladen, vermogensuitvoer tot 10 W/2,1 A
• Snel opladen bij gebruik van een USB-oplader van 2 A
• Accu van 10,000 mAh met niveau-indicatielampje

Wat zit er in de verpakking
• Powerbank
• Micro-USB-oplaadkabels
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Oplader met USB-poort (voor het opladen van de accu)
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Onderweg je telefoon of tablet opladen
Blijf opgeladen terwijl je onderweg bent. Met de Pacto
Pocket-Sized Powerbank 10.000 mAh laad je je telefoon of
tablet weer volledig op – waar je ook bent. Met genoeg batterij
voor 46 extra gebruiksuren van je apparaat en met zijn
handige reisformaat zijn de dagen van zwarte schermen echt
over. 

Hoge capaciteit: 3-4 keer je telefoon volledig
opladen
Of je nu een snelle boost wilt geven of volledig wilt opladen;
de 10.000 mAh accu blaast je telefoon of tablet nieuw leven
in. Als de powerbank volledig opgeladen is, heeft deze genoeg
vermogen om je telefoon 3-4 keer volledig op te laden; dat is
tot 46 extra gebruiksuren voor je telefoon of tot 12 extra uren
voor je tablet.*Afhankelijk van merk/model en staat van de
batterij

Compacte reisgenoot
De Pacto Pocket-Sized Powerbank heeft een compact design;
de slimme stroom-voor-onderweg oplossing voor reizigers en
forenzen. De compacte behuizing past in elke tas of broekzak.
Neem hem mee naar je werk of op langere reizen - hij zorgt
ervoor dat je dagenlang online en verbonden blijft.  

Twee apparaten tegelijk opladen
Mix en match: je kunt tot twee apparaten tegelijkertijd aan de
powerbank verbinden. Door de twee USB-poorten kun je op
hetzelfde moment je telefoon, tablet, Bluetooth speaker,
wireless headset of camera opladen. Daarnaast is de
powerbank compatibel met Apple iPhone, Samsung Galaxy en
andere grote telefoonmerken. 
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Snel, slim en veilig design
Snelheid is nog een andere kwaliteit van de Pacto
Pocket-Sized Powerbank. Laad je apparaat snel op en herlaad
de powerbank zelf met gebruik van een USB-lader (snel
opladen met 2A USB) – de slimme led-indicators laten je
weten wanneer het tijd is om de powerbank op te laden. En
het Trust Smart Protection System verzekert je ervan dat je
apparaten beschermd zijn tegen kortsluiting en
oververhitting.
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ALGEMEEN
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
89 mm

Width of main product
(in mm)

65 mm Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight 202 g Weight of main unit 192 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-discharge,

over-heat, over-load,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

1A/5W Output specification -
Port 2

2.1A/10W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

2.1A/10W

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A/10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

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

Watt-hour rating 37 Wh Number of charges -
tablets

1.2

Number of charges -
phones

4 Extra usage time -
tablets

12 hours

Extra usage time -
phones

46 hours

CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet Compatible Brands Apple, Samsung

Compatible Consoles No
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CONTROL
Indicators Battery level
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