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Opladen met zonlicht

en energie opslaan voor wanneer u die nodig hebt
Opladen waar en wanneer u wilt: deze accu biedt extra power om onderweg te kunnen 
opladen, gewoon via zonlicht of een USB-aansluiting. Inclusief kabels voor verschillende 
apparaten en een verborgen statuslampje.

Uw mobiele apparaten opladen
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben
• Inclusief Micro-USB-kabel voor aansluiten en opladen
• Inclusief mini-USB-kabel voor aansluiten en opladen

Draagbare kracht
• Onderweg de accu van uw apparaat opladen
• Geschikt voor USB-apparaten
• Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Slank design
• Verborgen vermogensindicator om de status in één oogopslag te zien



 Altijd een volle accu
Houd deze accu bij de hand, zodat u uw apparaat 
overal kunt opladen. U hoeft de accu alleen maar aan 
te sluiten om uw apparaat onderweg eenvoudig op te 
laden.

Verborgen vermogensindicator
De verborgen LED-indicator is discreet en werkt 
energiebewust en wordt weergegeven door een 
druk op de knop om u in één oogopslag op de 
hoogte te houden van de status van uw accu.

Werkt overal
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of 
autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat 
opladen met de handige extra accu. Deze slimme 
accu werkt als primaire energieleverancier: als u 
deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw 
apparaat nog steeds vol.

Inclusief Micro-USB-kabel
De meegeleverde micro-USB-naar-USB-2.0-kabel is 
bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale 
camera's en andere draagbare apparaten met een 
micro-USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, 
bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een 
kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt 
opladen wanneer dat nodig is.

Inclusief mini-USB-kabel
De meegeleverde mini-USB-naar-USB-2.0-kabel is 
bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale 
camera's en andere draagbare apparaten met een 
mini-USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, bewaar 
hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die 
u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen 
wanneer dat nodig is.

Inclusief synchronisatie-/oplaadkabel
De 30-pins-naar-USB-kabel is onmisbaar als u uw 
iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of uw 
apparaat via de computer of USB-oplader wilt 
opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw 
bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt 
bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen 
wanneer dat nodig is.

Geschikt voor USB-apparaten
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor 
gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van 
het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u 
deze afzonderlijk aanschaffen.
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Compatibel met USB
• Compatibel met USB: USB 2.0

Kabels
• Inclusief: USB naar 30-pins (iPhone en iPod), USB-

naar-micro-USB, USB-naar-mini-USB

Kabelspecificaties
• Lengte: 0,3 m

Vermogen
• Uitvoer: 5 VDC, 2 A, 10 W
• Batterijcapaciteit: 1350 mAh

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17 x 5,1 cm
• Brutogewicht: 0,33 kg

• Nettogewicht: 0,28 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 54116 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 41,3 x 33,5 x 39 cm
• Brutogewicht: 14,31 kg
• Nettogewicht: 10,08 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,23 kg
• GTIN: 2 87 12581 54116 7

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 13,3 x 32,3 cm
• Brutogewicht: 2,22 kg
• Nettogewicht: 1,68 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 54116 0
•
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