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Ultra hızlı 20.000 mAh güç bankası
#23563

Ultra hızlı ve yüksek kapasiteli güç bankası (20.000 mAh)

Key features
• Telefonunuzu veya tabletinizi anında şarj edin
• Power Delivery ve QuickCharge 3.0 ile ultra hızlı şarj
• Cihazlarınız için maksimum gücü sağlar
• Telefonunuzu 8 kata kadar hızlı şarj etmek için yüksek kapasite
• Tabletinizde 92 ekstra saat telefon pili veya 23 ilave saat
• Apple ve Samsung dahil tüm telefonlar ve tabletlerle uyumlu

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

System requirements
• Güç bankasını şarj etmek için USB şarj cihazı
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Yüksek Hızlı Güç Artışı
QuickCharge 3.0 teknolojisi sayesinde 20.000 mAh Trust
Primo Ultra Hızlı Güç Bankası, boş bataryaların şarj
edilmesinde yıldırım hızında bir çözüm sunar. 8 defaya kadar
ekstra yüksek hızlı şarj kapasitesi ve aynı anda üç cihazı şarj
etme özelliği ile her zaman yanınızda olacak.

Maksimum Güç
Güç bankasının akıllı teknolojileri  cihazlarınızı her zaman en
yüksek destekli hızda şarj eder*. Örneğin, boş bir telefon
bataryası yalnızca yarım saat içinde %50 doluluk oranına
ulaşılacak şekilde şarj edilebilir. Kolay dinlenebilirsiniz: Primo
güç bankası ile, telefonunuzu uzun kullanım süreleri elde
edecek şekilde hızlı bir şekilde şarj etmek için her zaman
mükemmel yedek güce sahipsiniz.*Power Delivery ve Quick
Charge 3.0 ile 18W'a kadar güçle hızlı şarj. Şarj hızı cihazlar
arasında değişiklik gösterir

Büyüleyici Kapasite
20.000 mAh kapasiteye sahip olan bu cihaz gerçekten de "güç
bankasına" "güç" katıyor. Telefonunuzu 8 defaya kadar şarj
edebilirsiniz: Bu, telefonunuzda 92 ekstra saat veya
tabletinizde 23 ekstra saat anlamına gelir.

Her Cihaz ile Uyumlu
Apple, Samsung, Huawei veya başka bir marka, cihazınızın
markası önemli değildir: Güç bankası tüm akıllı telefonlar,
tabletler ve Bluetooth hoparlörler, kablosuz kulaklıklar ve
kameralar gibi USB ile çalışan diğer cihazlar ile uyumludur. İki
adet USB-A bağlantı noktası ve bir adet USB-C bağlantı noktası
sayesinde, aynı anda üç cihazı şarj etmek mümkündür.
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Şarj Etme Zamanını Öngörün
Güç bankası bataryasının beklenmedik bir şekilde boşalması
konusunda endişelenmeyin, güç bankası şarj etme zamanının
geldiğini gösteren akıllı bir LED göstergesi ile donatılmıştır.
Ürün ile birlikte verilen mikro USB kablosu veya USB-C
bağlantı noktası, hızlı bir şarj işlemi sunarak güç bankasının
yeniden kullanılmasını sağlar.
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GENERAL
Number of USB ports 4 Height of main product

(in mm)
21 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

155 mm

Total weight 438 g Weight of main unit 428 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

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

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 20.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 8 hours Watt-hour rating 74 Wh

Number of charges -
tablets

2.2 Number of charges -
phones

7

Extra usage time -
tablets

23 hours Extra usage time -
phones

92 hours

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB-C Output specification -
Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect Output specification -
Port 3

3.0A/15W, USB-C

Total output power
(max): A, W

3A,15W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features QuickCharge3.0

CONNECTIVITY
Cables included 2x USB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch

General compatibility USB-powered devices
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CONTROL
Indicators Battery empty, Battery level,

Charging
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