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HD cep boyutunda güç bankası 10.000 mAh
#23480

2 porta ve 10.000 entegre mAh pile sahip cep boyu 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
• Apple, Samsung ve diğer markaların tabletleriyle ve telefonlarıyla

uyumludur
• 10W/2,1A’ya kadar güç çıkışı ile hızlı şarjı destekler
• 2A USB şarj cihazını kullanırken, hızlı şekilde yeniden şarj
• Seviye göstergesi ile 10.000 mAh batarya

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

System requirements
• USB portlu şarj cihazı (pili şarj etmek için)
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Hareket halindeyken Tabletinizi ve Telefonunuzu
şarj edin
Hareket halindeyken gücünüz açık kalsın. Pacto Cep Boyutlu
Güç Bankası 10.000 mAh ile telefonunuzu veya tabletinizi,
nerede olursanız olun tam gücüne kavuşturabilirsiniz. 46
saate kadar ekstra cihaz ömrü için yeterli pil ve kullanışlı
taşınabilir seyahat boyutu ile siyah ekranların günleri sona
erdi. 

Yüksek Kapasite: 3-4 keze kadar Telefonunuzu
Tamamen Şarj Edin
Hızlı bir takviye ya da tam şarj etmek isteyip istemediğinize
göre, 10.000 mAh pil tabletinize veya telefonunuza yeni bir
can katar. Tamamen şarj olduğunda, bankanın telefonunuzu
3-4 kez şarj etmek için yeterli gücü vardır; 46 saate kadar
telefon kullanımı veya 12 saate kadar tablet kullanımı. *
Markaya/modele ve pil durumuna bağlıdır

Cep Boyutlu Yolculuk Arkadaşı
Pacto Cep Boyutlu Güç Bankası, taşıtlar ve hevesli gezginler
için evden uzakta bir akıllı çözüm sunan yüksek yoğunluklu bir
tasarıma sahiptir. Kompakt çanta herhangi bir çantaya veya
cebe sığar; eve gidip gelirken seyahatlerinizde yanınıza alın.
Sizi çevrimiçi tutar ve günlerce bağlı olmanızı sağlar. 

Aynı Anda 2 Cihaz
Karıştır ve eşleştir; Güç bankası ile iki adede kadar cihazı
bağlayabilirsiniz. İki USB bağlantı noktası, telefonunuz,
tabletiniz, Bluetooth hoparlörü, kablosuz kulaklık veya
kameranızın aynı anda şarj edilmesine izin verir. Ayrıca, güç
bankası Apple iPhone, Samsung Galaxy ve diğer büyük telefon
markalarıyla uyumludur. 
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Hızlı, Akıllı ve Güvenli Tasarım
Hız, Pacto Cep-Güç Bankasının bir başka erdemidir. Bir USB
duvar şarj cihazı kullanırken (2A USB ile hızlı şarj) cihazınızı
hızlı bir şekilde şarj edin ve güç bankasını şarj edin - akıllı LED
seviye göstergesi, güç bankasını ne zaman şarj edeceğinizi size
bildirir. Ayrıca, Trust Akıllı Koruma Sistemi, sizin ve
cihazlarınızın kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı korunmasını
sağlar.
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
89 mm

Width of main product
(in mm)

65 mm Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight 202 g Weight of main unit 192 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-discharge,

over-heat, over-load,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

1A/5W Output specification -
Port 2

2.1A/10W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

2.1A/10W

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A/10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

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

Watt-hour rating 37 Wh Number of charges -
tablets

1.2

Number of charges -
phones

4 Extra usage time -
tablets

12 hours

Extra usage time -
phones

46 hours

CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet Compatible Brands Apple, Samsung

Compatible Consoles No
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CONTROL
Indicators Battery level
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