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Powerbank metálico de 5 000 mAh
#23141

Powerbank metálico resistente com porta USB e capacidade da bateria de 5 000 mAh para carregar o telemóvel e o
tablet em qualquer lugar

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

outras marcas
• Corpo em liga de alumínio elegante e resistente
• Suporta o modo de carregamento rápido, com saída de

alimentação até 10 W/2,1 A
• Recarregamento rápido do powerbank (necessita de um

carregador USB de 10 W/2 A)
• Bateria de iões de lítio de 5 000 mAh com indicador de nível
• Proteções extensivas incorporadas para carregar em segurança

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

Requisitos de sistema
• Carregador (recomendado) ou computador com porta USB para carregar a bateria



Luco Metal Powerbank 5000 mAh

Data de publicação: : 15-07-2019 Número do artigo: 23141
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23141
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439231410
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23141/materials

Top it up
This powerbank can fast-charge your devices with a power
output up to 10W/2.4A. Because of the 5.000 mAh battery, the
Luco can charge phones for up to 20 extra hours and tablets
for up to 8 extra hours of use depending on your device and
battery condition.

Ideal travel companion
The Luco has a stylish and durable aluminium alloy body. This
does not only look good but allows you to carry the
powerbank everywhere with you safely. Also, it is
UN38.3-certified which means that it is perfectly safe to fly
with this powerbank. It will go with you everywhere!

Smart charging
Thanks to the LED indicator, you can always check the battery
status and make sure you never run out of power. The Luco
also includes a Smart Protection System to ensure safe and
fast-charging of your devices. You can use the included
micro-USB cable to quickly recharge the powerbank.
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GERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
21 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight 141 g Weight of main unit 131 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
over-load, reverse polarity,
short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 5.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 18.5 Wh Extra usage time -
tablets

6 hours

Extra usage time -
phones

23 hours

OUTPUT
USB port A types 1 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.1A/10W, auto-detect Total output power
(max): A, W

10W

CONNECTIVITY
Cables included 1 microUSB charge cable Cable length micro-USB

cable
30 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features Metal case

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CONTROL
Indicators Battery level
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