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HD cep boyutunda güç bankası 10.000 mAh
#23301

LCD ekranlı ve yüksek güç çıktılı kompakt 10.000 mAh güç bankası

Key features
• Telefonunuzu veya tabletinizi her yerde şarj edin
• Yüksek yoğunluklu tasarım: kompakt muhafaza içinde geniş

batarya kapasitesi; her çantaya ve cebe sığar
• Batarya seviyesini göstermek için LCD ekrana sahip 10.000 mAh

batarya
• Apple, Samsung ve diğer markaların tabletleriyle ve telefonlarıyla

uyumludur
• Hızlı şarj için 12W/2,4A çıktıya sahip USB bağlantı noktası
• 2A USB şarj aleti kullanırken USB-C veya mikro-USB ile hızlı

yeniden şarj

What's in the box
• Güç bankası
• Mikro-USB şarj kablosu
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• USB portlu şarj cihazı (pili şarj etmek için)
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Kompakt ve güçlü
Her zaman hareket halinde ve çevrimiçi durumda mısınız?
Öyleyse bataryanızın bitmesi riskini göze alamazsınız. Yüksek
yoğunluklu tasarıma sahip süper kompakt ve güçlü 10.000
mAh Forta LCD HD Güç Bankası geniş bir bataryayı kompakt
bir kaba sığdırmaktadır, bu sayede birden çok şarj için yeterli
güce sahiptir.

Tüm cihazlar için
Forta LCD HD Güç Bankası nerede olursanız olun telefon,
tablet veya herhangi bir USB cihazınızı açık tutabilmenizi
sağlar. 12W/2,4 A çıkış gücüne sahip evrensel USB yuvası, USB
şarj uyumlu tüm cihazları olabilecek en yüksek hızla şarj eder.

Hızlı şarj
LCD ekranı sayesinde güç bankasının batarya durumunu
istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Güç bankasının
bataryası azalıyorsa, güç bankasını USB-C veya mikro USB ile
yeniden şarj etmek için herhangi bir 2A USB şarj aletini
kullanabilirsiniz. Mikro USB kablosu paketle birlikte
gelmektedir.

Akıllı ve güvenli tasarım
Güç bankası, cihazınızın hızlı ve güvenli bir şekilde şarj
olmasını sağlayan Akıllı Koruma Sistemi’ne sahiptir. Forta
HD’yi istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Hatta uçakta bile
kullanabilecek kadar güvenli olması sayesinde uçuşlarınızda
bile yanınıza alabilirsiniz!
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GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
25 mm

Width of main product
(in mm)

95 mm Depth of main product
(in mm)

63 mm

Total weight 215 g Weight of main unit 205 g

PROTECTION
Protections Over-discharge, over-heat,

over-load

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

Fast re-charging True

OUTPUT
USB port A types 1 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Total output power
(max): A, W

12W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features LCD screen showing
remaining battery
percentage

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

Watt-hour rating 37 Wh Extra usage time -
tablets

12 hours

Extra usage time -
phones

46 hours

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Nintendo Switch

CONTROL
Indicators Battery level
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