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Potente carregador portátil de 10.000 mAh
#20944

Potente carregador portátil de 10.000 mAh com cabos de ligação direta, para carregar rapidamente um automóvel ou
motociclo com a bateria descarregada

Características principais
• Potente carregador portátil recarregável de 10.000 mAh
• Cabos de ligação direta para automóvel/motociclo incluídos,

com proteção extra contra curto-circuitos e polaridade invertida
• Sistema de proteção inteligente para carregar rapidamente e em

segurança
• 2 portas USB (1 A e 2,4 A) para carregar o smartphone e o tablet

em simultâneo
• Carrega telemóveis para mais 42 horas e tablets para mais 16

horas
• Inclui carregador para recarregar o carregador portátil

O que está na caixa
• Carregador portátil
• Cabos de ligação direta
• Carregador
• Cabo micro USB
• Estojo de transporte
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Tomada de parede para carregar o carregador portátil
• Automóvel a gasolina com motor de capacidade máxima de 4 litros ou diesel com

motor de capacidade máxima de 2,5 litros
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GERAL
Number of USB ports 2 Total weight 350 g

JUMPSTARTER OUTPUT
Nominal output current 400 A Peak output current 600 A

Car engine size
supported

Petrol: 4.0L, diesel: 2.5L Number of car starts Petrol: 5-8x, diesel: 3-5x

Jumper cables included True Jumper cables with full
protection

True

PROTECTION
Protections Current-recoil, over-charge,

over-cranking,
over-discharge, over-heat,
reverse polarity,
short-circuit, spark free

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/1A

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

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

Extra usage time -
tablets

16 hours Extra usage time -
phones

42 hours

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

FEATURES
Flashlight SOS, alarm light, flashlight Accessories Wall charger, carry case

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other usb devices
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