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Ladda med solenergi

och lagra energi - använd energin när du behöver den
Strömförsörjning där och när du behöver det – med batteripaketet får du extra energi 
för att ladda enheten när du är ute och rör på dig. Ladda enkelt med solenergi eller via 
USB. Flera enhetskablar medföljer, det finns en dold batteristatuslampa.

Ladda dina bärbara enheter
• Bra reservkabel att ha tillhands
• Mikro-USB-kabel för anslutning och laddning medföljer
• Mini-USB-kabel för anslutning och laddning medföljer

Bärbar ström
• Ladda enhetens batteri när du är i farten
• Fungerar med USB-baserade enheter
• Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Smart design
• Dold strömindikatorlampa så att du snabbt ser status



 Ladda upp enhetens batterier
Ha batteriet tillhanda så att du har kraft att ladda 
batteriet för din enhet var du än befinner dig. Du kan 
enkelt ansluta batteriet och ladda batteriet enkelt 
och bekvämt när du är i farten.

Dold strömindikatorlampa
Den dolda lysdioden är både diskret och 
energieffektiv, och visas när du trycker på en knapp. 
På så sätt kan du snabbt kontrollera strömstatusen 
hos batteripaketet.

Fungerar överallt
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i 
närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det 
praktiska batteripaketet. Det intelligenta 
batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort 
paketet efter användning och fortfarande ha ett 
fulladdat batteri i din enhet.

Mikro-USB-kabel medföljer
Den medföljande mikro-USB till USB 2.0-kabeln är 
avsedd för användning med mobiltelefoner, 
digitalkameror och andra bärbara enheter med 
mikro-USB-anslutning. Bär den med dig, ha den 
bredvid skrivbordet eller byt ut en kabel du förlorat 
så att du alltid kan ansluta och ladda när du vill.

Mini-USB-kabel medföljer
Den medföljande mini-USB till USB 2.0-kabeln är 
avsedd för användning med mobiltelefoner, 
digitalkameror och andra bärbara enheter med mini-
USB-anslutning. Bär den med dig, ha den bredvid 
skrivbordet eller byt ut en kabel du förlorat så att du 
alltid kan ansluta och ladda när du vill.

Synknings- och laddningskabel medföljer
Den medföljande kabeln för anslutning mellan 30-
stiftskontakt och USB är oumbärlig när du ska 
synkronisera iPod-/iPhone-enheten med iTunes, 
eller ladda den via datorn eller en USB-laddare. Bär 
den med dig, ha den i skrivbordet eller ersätt den du 
tappat bort, så kan du alltid ansluta och ladda 
enheten när du behöver det.

Fungerar med USB-baserade enheter
Den universella enheten har en USB-anslutning så att 
den kan användas med din USB-baserade enhet via 
enhetens USB-kabel, som du antingen redan har eller 
kan köpa separat.
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USB-kompatibel
• USB-kompatibel: USB 2.0

kablar
• Medföljer: USB-till-30-stift (iPhone & iPod), USB till 

mikro-USB, USB till mini-USB

Kabelspecifikationer
• Längd: 0,3 m

Effekt
• Utgång: 5 VDC, 2 A, 10 W
• Batterikapacitet: 1 350 mAh

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

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

• Nettovikt: 0,28 kg
• Taravikt: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 54116 3

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 41,3 x 33,5 x 39 cm
• Bruttovikt: 14,31 kg
• Nettovikt: 10,08 kg
• Taravikt: 4,23 kg
• GTIN: 2 87 12581 54116 7

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 13,3 x 32,3 cm
• Bruttovikt: 2,22 kg
• Nettovikt: 1,68 kg
• Taravikt: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 54116 0
•
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