Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh

#23564

Powerbank de 10.000 mAh para utilização no exterior

Powerbank de carregamento rápido e resistente à água para utilização no exterior (10.000 mAh)

Características principais

• Leve-o para a praia ou a piscina: resistente à água e à areia
(IP67)
• Carregamento avançado ultrarrápido: fornece a potência
máxima aos seus dispositivos
• À prova de campismo e de festivais com lanterna incorporada
• Compatível com todos os telemóveis e tablets, incluindo Apple e
Samsung
• Mantenha-se ligado: recarregue o seu telemóvel até 4x
• Autonomia extra até 46 horas no telemóvel ou até 12 horas no
tablet

O que está na caixa
• Powerbank

Requisitos de sistema

• Carregador USB para carregar o powerbank

• Cabo de carga Micro USB
• Guia do utilizador
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
Charge Everywhere
No matter your destination: Trust Hyke Outdoor Powerbank
will have your back. Being water and sand resistant and
equipped with fast-charging technology, it offers a powerful
solution to any battery problem.

Stay Online
Planning a long hike or a multi-day festival? The high capacity
10.000 mAh battery allows up to 4 phone recharges: that
means up to 46 extra hours of phone battery, or up to 12
extra hours on your tablet.

Weather the Storm
From camping to festival, from beach to jungle: the
powerbank is made for outdoor use. Besides being water and
sand resistant (IP67), it has a built-in flashlight for finding your
way in the dark.

The Quickest Charge
Whether it’s an iPhone or a Samsung Galaxy, the powerbank
brings maximum power to your device.* Your battery will be
up and running quicker than when you use a normal
charger.*Fast-charge with up to 18W power via Power
Delivery and QuickCharge 3.0. Charging speed varies between
devices
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
Don’t Run Out of Juice
When the time comes to recharge the powerbank, it won’t
come as a surprise: the smart LED level indicator shows the
battery status. The included micro-USB cable or the USB-C
port allow for a fast recharge, so you’ll be ready for your next
trip in no time.
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
GERAL
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

142 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

18 mm

Total weight

222 g

Weight of main unit

222 g

Input power

20W

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, over-heat,
short-circuit

INPUT
Input port

USB-C

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

4 hours

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

USB port A types

1

USB port C types

1

Charging technology

Quick Charge 3.0, USB PD
3.0
18W, PD, USB-C

Output specification Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

18W

Accessories

USB-C charge cable

Compatible Consoles

Nintendo Switch

OUTPUT

Output specification Port 2

CONNECTIVITY
Cables included

USB-C charge cable

FEATURES
Flashlight

Flashlight

Special features

Water resistant (IP67)

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,
smartphone, tablet
General compatibility
Smarphones
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
CONTROL
Indicators

Battery, Battery level,
Charging, Power
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