Luco Metal Powerbank 10.000 mAh

#23143

Metalen powerbank 10.000 mAh

Duurzame metalen powerbank met 2 USB-poorten en een accucapaciteit van 10.000 mAh waarmee u uw telefoon en
tablet overal kunt opladen

Eigenschappen

• Compatibel met telefoons en tablets van Apple, Samsung en
andere merken
• Stijlvolle en duurzame behuizing van metaallegering
• Ondersteunt snel opladen, vermogensuitvoer tot 10 W/2,1 A
• Snel opnieuw opladen van de powerbank (USB-oplader van 10
W/2 A vereist)
• 2 USB-poorten met een uitgangsvermogen van 10 W/2,1 A en 5
W/1 A
• Lithium-ion-accu van 10.000 mAh met niveau-indicatielampje

Wat zit er in de verpakking
• Powerbank

Systeem vereisten

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

• Micro-USB-oplaadkabel
• Gebruikershandleiding
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Luco Metal Powerbank 10.000 mAh
Extra vermogen
Deze draagbare oplader heeft één vermogensuitgang voor 10
W/2,1 A en één voor 5 W/1 A met automatische
detectiefunctie om ervoor te zorgen dat uw apparaten op de
maximale snelheid worden opgeladen. Dankzij de batterij van
10,000 mAh kan de Luco telefoons opladen tot 40 extra
gebruiksuren en tablets tot 15 extra gebruiksuren, afhankelijk
van uw apparaat en de toestand van de batterij.

Ideale reisgenoot
De Luco heeft een stijlvolle en duurzame behuizing van
aluminiumlegering. Dat ziet er niet alleen goed uit, maar zorgt
er ook voor dat u de powerbank overal veilig mee naartoe
kunt nemen. Bovendien heeft de powerbank een
UN38.3-certificering, want betekent dat u het apparaat veilig
mee kunt nemen in het vliegtuig. De Luco kan altijd met u
mee!

Slim opladen
Dankzij de LED-indicator kunt u de status van de batterij altijd
controleren en voorkomen dat uw apparaat op een onhandig
moment leegraakt. De Luco is ook voorzien van een slim
beschermsysteem waarmee uw apparaten veilig en snel
kunnen worden opgeladen. Gebruik de meegeleverde
micro-USB-kabel om de powerbank snel op te laden.
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Luco Metal Powerbank 10.000 mAh
ALGEMEEN
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

21 mm

Width of main product
(in mm)

76 mm

Depth of main product
(in mm)

91 mm

Total weight

242 g

Input power

10W

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, over-heat,
over-load, reverse polarity,
short-circuit

INPUT
Input port

Micro-USB

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

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

Li-ion

Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Battery capacity (V)

3.7 V

Watt-hour rating

37 Wh

Number of charges tablets

1

Number of charges phones

2

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types

2

Charging technology

Auto-detect

Output specification Port 1

2.1A/10W, auto-detect

Output specification Port 2

1A/5W

Total output power
(max): A, W

10W

1 microUSB

Cable length micro-USB
cable

30 cm

Flashlight

No

Accessories

Micro-USB cable

Special features

Metal Case

CONNECTIVITY
Cables included

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

Publicatie datum: 15-07-2019
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 23143
URL: www.trust.com/23143
EAN-code: 8713439231434
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23143/materials

Luco Metal Powerbank 10.000 mAh
CONTROL
Indicators

Battery level
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Luco Metal Powerbank 10.000 mAh
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