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Carregador portátil de 6.000 mAh com conjunto de cabos de ligação direta para automóvel
#22195

Potente carregador portátil de 6.000 mAh com cabos de ligação direta, para fazer pegar um automóvel ou motociclo com
a bateria descarregada

Características principais
• Potente carregador portátil recarregável de 6.000 mAh
• Cabos de ligação direta para automóvel/motociclo incluídos,

com proteção extra contra curto-circuitos e polaridade invertida
• Com 200 A/400 A de pico de potência, para fazer pegar motores

a gasolina até 3,0 L e motores a diesel até 2,0 L
• Sistema de proteção inteligente para carregar rapidamente e em

segurança
• Porta micro USB com entrada de alimentação de 10 W/2 A para

recarregamento rápido
• Saída USB (2,1 A) para carregar o seu smartphone ou tablet à

maior velocidade possível

O que está na caixa
• Carregador portátil
• Cabos de ligação direta
• Cabo micro USB
• Carregador
• 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 3 litros ou diesel com

motor de capacidade máxima de 2 litros
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CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB cable

FEATURES
Flashlight SOS, alarm light, flashlight
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