Ula Thin Metal Powerbank 8000 mAh

#22822

Dunne metalen powerbank van 8000 mAh

Superdunne, draagbare oplader van metaal met ingebouwde accu van 8000 mAh waarmee u overal uw smartphone of
tablet kunt opladen

Eigenschappen

• Compatibel met tablets en telefoons van Apple, Samsung en
andere merken
• Zakformaat en superdun: slechts 15 mm
• Stijlvolle en duurzame behuizing van aluminiumlegering
• Automatische detectie om apparaten met de hoogst mogelijke
snelheid op te laden
• Snel opladen bij gebruik van een 2A USB-lader
• Uitgangsvermogen: 1 USB-poort met 12W/2,4A

Wat zit er in de verpakking
• Draagbare oplader

Systeem vereisten

• Oplader of computer met USB-poort (om de batterij op te laden)

• Micro-USB-oplaadkabel
• Gebruikersgids
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Ula Thin Metal Powerbank 8000 mAh
Op zoek naar voeding?
Deze powerbank laadt uw hongerige smartphone tot 32 uur
extra en tablet tot 12 uur extra op, afhankelijk van uw
apparaten. De indicator voor het accuniveau zorgt ervoor dat
u uw huis met een volledig opgeladen externe accu verlaat.

En nog snel ook
Met zijn superdunne en lichtgewicht ontwerp, kunt u deze
powerbank in elke tas stoppen en met u meenemen. De
stijlvolle en duurzame behuizing gemaakt van een
aluminiumlegering is slechts 10 mm dik met daarin een
krachtige accu van 8000 mAh. De powerbank heeft één
USB-poort om uw smartphone, tablet,
Bluetooth-luidspreker/hoofdtelefoon of ander apparaat op te
laden!

Voor iedereen, overal
Deze dunne powerbank is compatibel met alle smartphones
en tablets. Het pakket bestaat uit een micro-USB-oplaadkabel
om al uw micro-USB-smartphones en -tablets op te laden,
waaronder Samsung-tablets en -telefoons. Voor uw
Apple-apparaten kunt u gewoon uw eigen Apple
Lightning-kabel gebruiken. Deze draagbare oplader heeft een
Smart Protection System dat ervoor zorgt dat u uw apparaten
niet alleen snel maar ook veilig kunt opladen.
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Ula Thin Metal Powerbank 8000 mAh
ALGEMEEN
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

111 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

16 mm

Total weight

203 g

1

Output specification Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Input port

Micro-USB

Input power

5V2A

Fast re-charging

True

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-heat,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types

INPUT

POWER
Safe & certified battery

True

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

Li-ion

Battery capacity (mAh)

8.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Recharge time

4 hours

Watt-hour rating

29.6 Wh

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

32 hours

No

Accessories

Micro-USB cable

FEATURES
Flashlight

CONTROL
Indicators

Battery level
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