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Carregador portátil metálico fino de 8000 mAh
#22822

Carregador portátil ultrafino com bateria incorporada de 8000 mAh para carregar o telemóvel ou o tablet em todo o lado

Características principais
• Compatível com tablets e telemóveis Apple, Samsung e de

outras marcas
• Formato de bolso e ultrafino: apenas 15 mm
• Corpo em liga de alumínio elegante e resistente
• Deteção de dispositivos automática para carregá-los à

velocidade mais rápida possível
• Recarregamentos rápidos quando utiliza um carregador USB de

2 A
• Saída: 1 porta USB com 12 W/2,4 A

O que está na caixa
• Carregador portátil
• Cabo de carga Micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Carregador ou computador com porta USB (para carregar a bateria)
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Hungry for power
This powerbank charges your power-hungry smartphones up
to 32 extra hours and tablets for up to 12 extra hours
depending on your devices. The battery level indicator
ensures you will leave home with a fully loaded external
battery.

Speed it up
With its ultra-thin and lightweight design, you can slip this
powerbank into any bag you carry with you. The stylish and
durable aluminium alloy body of only 10mm thickness
contains a powerful 8.000 mAh battery. The powerbank has
one USB port to charge your smartphone, tablet, Bluetooth
speaker/headphone or any other device!

For everyone, everywhere
The thin powerbank is compatible with all smartphones and
tablets. The package includes a micro USB charge cable to
charge all your micro USB smartphones and tablets such as
Samsung tablets and phones. For your Apple devices, you can
simply use your own Apple lightning cable. This portable
charger has a Smart Protection System to make sure you can
charge your devices not only fast but also safely.
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GERAL
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

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
2.4A/12W, auto-detect

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V2A

Fast re-charging True

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

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONTROL
Indicators Battery level
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