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Powerbank ultrafino de 10.000 mAh
#24678

Powerbank ultrafino para carregar com rapidez em qualquer lugar (10.000 mAh)

Características principais
• Design ultrafino e leve que cabe em qualquer bolso ou mala
• Design amigo do ambiente; produzidos a partir de materiais

reciclados
• Rápido e inteligente: fornece automaticamente a potência

máxima aos seus dispositivos
• 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
• Cabo de carga Micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Carregador USB para carregar o powerbank
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For batteries – and the world
The PRIMO 10,0000 mAh powerbank - ECO is built with
battery life and the environment in mind, made with recycled
materials and offering up to 46 extra device hours on a single
charge.*   *Depends on brand/model and battery condition.
For indication only.

2-for-1
Simultaneously charge three phones or tablets – from any
brand – via 2 USB-A and 1 USB-C port,  so you’re always
connected and ready to work (or play). Recharge the
powerbank itself via the included micro-USB cable or USB-C
port.

Pack up and go
An ultra-thin, compact design enables you to pack up,
recharge, and go – without adding weight or bulk to your daily
carry, while fast-charging capability charges your devices at
maximum speed.**   **Fast-charge with maximum speed via
USB-C (15W) or USB-A (12W). Charging speed varies between
devices.
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GERAL
Number of USB ports 3

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 5V/2A/10W-15W

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

Number of cells 1 Recharge cycles 500

Recharge time 6 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
tablets

1.25 Number of charges -
phones

3.3

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology USB-C, 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

CONNECTIVITY
Cables included Yes Cable length micro-USB

cable
25 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories USB-C charge cable

SIZE & WEIGHT
Total weight 240 g Weight of main unit 230 g

Depth of main product
(in mm)

138 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Height of main product
(in mm)

15 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Smartphone and tablet

CONTROL
Indicators Battery level

CORES
Primo Powerbank 10.000 mAh
ECO
24678

Original

Primo Ultra-thin Powerbank
10.000 mAh
23595

Primo Ultra-thin Powerbank
10.000 mAh - Turquoise
23898

Primo Ultra-thin Powerbank
10.000 mAh - Pink
23897

Primo Ultra-thin Powerbank
10.000 mAh - White
23896
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