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Dunne powerbank 10.000
#23293

Ultra-dunne powerbank voor snel opladen onderweg (10.000 mAh)

Eigenschappen
• Ultra-dun en lichtgewicht ontwerp past in elke zak of tas
• Snel en slim: levert automatisch het maximale vermogen voor je

apparaten
• Compatibel met alle telefoons en tabletten, waaronder die van

Apple en Samsung
• Blijf in contact: laad je telefoon tot 4x op
• Tot 46 uur extra accucapaciteit van je telefoon of 12 uur extra

van je tablet
• Laad 2 apparaten tegelijk op met 2 USB-A-poorten

Wat zit er in de verpakking
• Powerbank
• USB-C-oplaadkabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• USB-lader om de powerbank op te laden
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Dun ontwerp - volledige compatibiliteit
Met de batterij van 10.000 mAh van de Esla Thin Powerbank
beschikt u over het vermogen dat u nodig hebt, verpakt in één
dunne powerbank. Hiermee kunt u tot 24% in gewicht
besparen in vergelijking met andere powerbanks met
dezelfde capaciteit! Met het stijlvolle en slanke ontwerp is dit
de ideale reisgenoot voor al uw oplaadbare apparaten.

Realiseer het volle vermogen
Ondanks het dunne ontwerp zit Esla boordevol energie. Deze
powerbank laadt smartphones op tot 46 uur langdurig
gebruik, afhankelijk van uw apparaat. Sluit uw telefoon
eenvoudigweg aan op de uitgangspoort van 12W/2,4A of
5W/1A en het opladen begint direct. Het is zelfs mogelijk twee
apparaten tegelijk op te laden!

Opladen en opnieuw opladen
De indicator voor het batterijniveau geeft aan hoeveel energie
de powerbank nog overheeft. Als de powerbank leeg is, kunt u
deze met behulp van een 2A USB-lader met hoge snelheid
opladen via de USB-C- of micro-USB-poort. Het Smart
Protection System zorgt ervoor dat uw apparaten snel en
veilig worden opgeladen. U kunt de powerbank tijdens
vliegreizen veilig in uw handbagage meenemen.
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ALGEMEEN
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
15 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

137 mm

Total weight 226 g Weight of main unit 216 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port USB-C micro-USB Input power 10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 6 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
tablets

1.5 Number of charges -
phones

3.2

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

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

Total output power
(max): A, W

2.4A/12W

FEATURES
Flashlight No Accessories USB-C charge cable

Special features USB-C input for charging,
thin design

CONNECTIVITY
Cables included Yes Cable length USB-C cable 30 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet
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CONTROL
Indicators Battery level
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