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Portatif yedek güç paketiyle

yolda birçok kez şarj edin
Cihazınızı ihtiyaç duyduğunuzda şarj edin. Pil paketi, en fazla 7 kere şarj dolumu sağlar*. 
Mikro USB düz kablo ve taşıma çantası birlikte verilir.

Mobil cihazlarınızı șarj edin
• El altında bulundurmak için ideal yedek kablo
• Mikro USB kablosu bağlanmak ve șarj etmek için dahil edilmiștir
• Tașıma kolaylığı için yüksek kaliteli çanta

Portatif güç
• Cihazlarınızı yolda birçok kez șarj edin
• USB tabanlı cihazlarla çalıșır
• Her yerde çalıșması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Akıllı tasarım
• Durumu bir bakıșta görmek için güç gösterge ıșığı

2 USB șarj etme noktası
• Toplam 3,1 A çıkıș sağlayan 2 USB șarj etme noktası
• Tablet ve cep telefonunu tam güçle, aynı anda șarj eder
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* Tam șarj sayısı, cihazlarınızın pil kapasitesine bağlı olarak değișebilir.
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Aksesuarlar
• Kablolar: Mikro USB
• Kese

Güç
• Çıkıș: 5 V, 3,1 A
• Güç giriși: 5 V, 1 A
• Pil kapasitesi: 10400 mAh

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,5 x 16 x 12,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,313 kg

• Net ağırlık: 0,25 kg
• Dara ağırlığı: 0,063 kg
• EAN: 87 12581 70388 2

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 8
• Dıș karton (L x G x Y): 28 x 17 x 17 cm
• Brüt ağırlık: 2,905 kg
• Net ağırlık: 2 kg
• Dara ağırlığı: 0,905 kg
• GTIN: 1 87 12581 70388 9

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 7,15 x 10 x 2,32 cm
• Ağırlık: 0,066 kg
•
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