Primo Fast Powerbank 20.000 mAh

#23593

Yüksek kapasiteli 20.000 mAh Güç bankası

92 ekstra cihaz saatine kadar (20.000 mAh) hızlı ve yüksek kapasiteli güç bankası

Key features

• Ekstra yüksek kapasite: telefonunuzu 8 kata kadar hızlı şarj edin
• Tabletinizde 92 ek saate kadar telefon pili veya 23 ek saate kadar
bağlantıda kalın
• Hızlı ve akıllı: cihazlarınız için maksimum gücü otomatik olarak
sağlar
• Apple ve Samsung dahil tüm telefonlar ve tabletlerle uyumlu
• 2 USB-A portu ve 1 USB-C portu ile aynı anda 3 cihazı şarj edin
• Birlikte verilen mikro-USB kablosu veya USB-C portu ile güç
bankasını hızlı şarj edin

What's in the box
• Güç bankası

System requirements

• Güç bankasını şarj etmek için USB şarj cihazı

• Mikro-USB şarj kablosu
• Kullanım kılavuzu
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Primo Fast Powerbank 20.000 mAh
Hareket halinde hızlı güç
Boş telefon piller geride kaldı. Hızlı şarj ve ekstra yüksek
kapasiteye sahip olan Trust Primo Güç Bankası 20.000 mAh,
hareket halindeyken uygun bir güç kaynağıdır. USB-A veya
USB-C bağlantı noktaları ile tam uyumlu ve aynı anda üç cihaz
şarj ederek şimdi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlı
kalabilirsiniz.

Yüksek Kapasiteli Taşınabilir
Primo, herhangi bir çantaya kolayca sığabilen kompakt bir
tasarımda 20.000 mAh kapasite sunar. Bu seyahat
arkadaşınızla, dışarıdayken ve yaklaşık 8 telefonunuzu tam
olarak şarj edip, 92 saate kadar telefon pili veya tabletinize 23
saate kadar şarj sağlayarak, bağlı kalabilirsiniz.**
markaya/modele ve pil durumuna bağlıdır Sadece gösterim
amaçlı

Aynı Anda Üç Cihaz
2 USB-A bağlantı noktası ve 1 USB-C bağlantı noktası ile, Apple
ve Samsung dahil olmak üzere herhangi bir markadaki hemen
hemen her cihazı şarj edebilirsiniz. Ayrıca üç cihazı aynı anda
şarj edebilirsiniz; Telefonunuzu, tabletinizi ve kameranızı aynı
şekilde takabilirsiniz.

Hızlı Şarj ve Yeniden Şarj
Trust Primo Güç Bankası 20.000 mAh hızlı ve akıllıdır:
Cihazlarınız için maksimum gücü otomatik olarak verir**. Güç
bankasını ürünle birlikte verilen mikro-USB kablosu veya
USB-C bağlantı noktası ile hızlıca şarj edebilirsiniz. Güç
bankasındaki akıllı LED seviye göstergesi ne zaman şarj
edilmesi gerektiğini bilmenizi sağlar.**USB-C (15W) veya
USB-A (10W) ile maksimum hızda hızlı şarj. Şarj hızı cihazlar
arasında değişiklik gösterir
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Primo Fast Powerbank 20.000 mAh
GENERAL
Number of USB ports

3

Height of main product
(in mm)

22 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

157 mm

Total weight

440 g

Weight of main unit

430 g

Input power

5V/2A/10W

PROTECTION
Protections

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

INPUT
Input port

USB-C micro-USB

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

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

Lithium-ion cell

Battery capacity (mAh)

20.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Recharge time

12 hours

Watt-hour rating

74 Wh

Number of charges tablets

2.25

Number of charges phones

6.5

Extra usage time tablets

23 hours

Extra usage time phones

92 hours

USB port A types

2

USB port C types

1

Charging technology

Auto-detect

Output specification Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification Port 2

2.4A/12W, auto-detect

Output specification Port 3

3.0A/15W, USB-C

Total output power
(max): A, W

3A/15W

Accessories

Micro-USB cable

General compatibility

Smartphones and tablets

OUTPUT

FEATURES
Flashlight

No

CONNECTIVITY
Cables included

Yes

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet
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Primo Fast Powerbank 20.000 mAh
CONTROL
Indicators

Battery level
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Primo Fast Powerbank 20.000 mAh
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