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İnce metalden güç bankası 4000 mAh
#22821

Telefonunuzu veya tabletinizi her yerde şarj edebilmeniz için yerleşik 4000 mAH pile sahip taşınabilen ultra ince şarj cihazı

Key features
• Apple, Samsung & diğer markaların tabletleri ve telefonları ile

uyumludur
• Cep boyutu ve ultra ince: sadece 10 mm
• Şık ve dayanıklı alüminyum alaşımlı gövde
• Çıkış: 5W/1A özellikli 1 USB bağlantı noktası
• Seviye göstergeli 4.000 mAh pil
• Güvenli ve hızlı şarj için Akıllı Koruma Sistemi

What's in the box
• Kablosuz şarj cihazı
• Mikro-USB şarj kablosu
• Kullanıcı kılavuzu

System requirements
• USB portuna sahip şarj cihazı veya bilgisayar (bataryayı şarj etmek için)
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Şarj ihtiyacı
Bu güç bankası, cihaza bağlı olarak, şarj ihtiyacı olan akıllı
telefonlarınızı ekstra 16 saate, tabletlerinizi ise ekstra 6 saate
kadar kullanabileceğiniz şekilde şarj eder. Batarya seviye
göstergesi, harici bataryanın tamamen dolup dolmadığını
görmenizi sağlar.

Süreci hızlandırın
Ultra ince ve hafif tasarımıyla bu güç bankasını yanınızda
taşımak için herhangi bir çantaya koyabilirsiniz. Şık ve
dayanıklı alüminyum alaşımlı gövde yalnızca 10 mm
kalınlığındadır ve güçlü 4.000 mAh’lık bataryaya sahiptir. Güç
bankasında akıllı telefonunuzu, tabletinizi, Bluetooth
hoparlörünüzü/kulaklığınızı ve diğer cihazlarını şarj
edebileceğiniz bir USB bağlantı noktası mevcuttur!

Her yerde herkes için
İnce güç bankası, tüm akıllı telefon ve tabletlerle uyumludur.
Pakette tüm mikro USB’li akıllı telefonlara ve tabletlere
(Samsung tablet ve telefonları gibi) uygun mikro USB şarj
kablosu mevcuttur. Apple cihazlarınızı için kendi Apple
kablonuzu kullanabilirsiniz. Bu taşınabilir şarj aletinde Akıllı
Koruma Sistemi mevcuttur. Böylelikle cihazlarınızı hem hızlı
hem de güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz.
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GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
68 mm

Width of main product
(in mm)

110 mm Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight 130 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V1A

Fast re-charging False

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 4.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 14.8 Wh Extra usage time -
tablets

6 hours

Extra usage time -
phones

16 hours

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
1A/5W

CONNECTIVITY
Cables included Yes

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONTROL
Indicators Battery level
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