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Yüksek yoğunluklu 10.000 mAh Güç bankası
#23598

Yüksek yoğunluklu güç bankası: yüksek kapasiteli cep boyutunda (10.000 mAh)

Key features
• Yüksek yoğunluklu tasarım: cep boyutunda ve hareket halinde

güç şarjı için yüksek kapasiteli
• Herhangi bir cebe veya çataya sığar
• Hızlı ve akıllı: cihazlarınız için maksimum gücü sağlar
• Apple ve Samsung dahil tüm telefonlar ve tabletlerle uyumlu
• Bağlı kalın: telefonunuzu 4 kata kadar hızlı şarj edin
• Tabletinizde 46 ekstra saat telefon pili veya 12 ilave saat

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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Cep Gücü
Yüksek yoğunluklu bir tasarıma sahip olan 10.000 mAh
kapasiteli Trust Pacto HD Güç Bankası, çok fazla güç sağlamak
için büyük olmanıza gerek olmadığını kanıtlıyor. Kompakt güç
bankası sadece 200 gram ağırlığındadır ve etkileyici bir
kapasiteye sahip olmasına rağmen çantanıza veya cebinize
kolayca sığar.

Çevrimiçi Kalın
Güç bankasının 10.000 mAh kapasitesi, yolda güç
kaybetmemenizi sağlar. Telefonunuzu 4 defaya kadar şarj
edebilirsiniz: Bu, telefonunuzda 46 ekstra saat veya
tabletinizde 12 ekstra saat anlamına gelir.** Markaya/modele
ve pil durumuna bağlıdır. Sadece gösterim amaçlı

Yüksek Uyumluluk
Telefonlardan ve tabletlerden bahsetmişken: Güç bankası,
Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere tüm modellerle
uyumludur. Bunun yanı sıra, Bluetooth hoparlörler, kablosuz
kulaklıklar veya kameralar gibi USB ile çalışan herhangi bir
cihaz güç bankası ile şarj edilebilir. İki adet USB bağlantı
noktası sayesinde iki cihaz aynı anda şarj edilebilir.

En Hızlı Şarj
İster iPhone ister Samsung Galaxy olsun, güç bankası tüm
cihazlarında maksimum güç sunar.* Akıllı teknoloji sayesinde,
bataryanızı en hızlı şekilde şarj edip yeniden
kullanabilirsiniz.** Şarj hızı cihazlar arasında değişiklik gösterir
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Şarj Etme Zamanını Öngörün
Güç bankasındaki akıllı LED göstergesi, batarya durumunu
size gösterir, böylece ne zaman şarj edeceğinizi her zaman
bileceksiniz. Zamanı geldiğinde güç bankasını ürün ile birlikte
verilen mikro USB kablo ile hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.
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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.)
Lithium-ion polymer

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

Recharge time 6 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

CONNECTIVITY
Cables included MicroUSB cable

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CONTROL
Indicators Battery level
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