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Ευέλικτος φορτιστής και εφεδρική μπαταρία
φορτίστε 2 συσκευές στο σπίτι και καθοδόν
Αυτή η μπαταρία σάς προσφέρει απεριόριστο χρόνο ομιλίας και βίντεο. Μια πρόσθετη θύρα USB 

σάς επιτρέπει να φορτίζετε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Στα έξυπνα χαρακτηριστικά 

συγκαταλέγονται η κρυφή λυχνία για την παρακολούθηση της κατάστασης ισχύος και το 

αναδιπλούμενο βύσμα για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Έξτρα ισχύς από μπαταρίες
• Ισχύς για παιχνίδια, ταινίες, σερφάρισμα, μουσική και περισσότερα

Φορτίστε τις φορητές συσκευές σας
• Διπλή φόρτιση: Φορτίστε ταυτόχρονα δύο συσκευές

Φορητή ισχύς
• Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας
• Έως και 2 περισσότερες ώρες χρόνου ομιλίας ή βίντεο

Έξυπνη σχεδίαση
• Κρυφή ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για επιβεβαίωση της κατάστασης με μια ματιά

Φορτίστε το iPad, το iPhone ή το iPod σας
• Βύσμα τύπου "διπλώστε και φύγατε", για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση
• Λειτουργεί με συσκευές USB



 Διπλή φόρτιση
Μετατρέψτε μία πρίζα σε σταθμό διπλής 
φόρτισης! Αυτός ο φορτιστής διαθέτει δύο 
εξόδους ισχύος, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε 
δύο από τις αγαπημένες σας συσκευές 
χρησιμοποιώντας τα καλώδια USB τους.

Ισχύς για παιχνίδια, ταινίες και 
περισσότερα
Μην σταματάτε τη δράση! Οι μπαταρίες σας 
προσφέρουν την επιπλέον ισχύ που χρειάζεστε 
για να συνεχίσετε το παιχνίδι, το σερφάρισμα, τις 
ταινίες, τη μουσική και ακόμα περισσότερα.

Λειτουργεί με συσκευές USB
Η μονάδα γενικής χρήσης διαθέτει μια σύνδεση 
USB για χρήση με τη συσκευή USB σας μέσω του 
καλωδίου USB της συσκευής, το οποίο διαθέτετε 
ήδη ή μπορείτε να προμηθευτείτε ξεχωριστά.

2 περισσότερες ώρες (iPad)
Παρέχει έως και 2 περισσότερες ώρες χρόνου 
ομιλίας ή βίντεο
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPad, iPod, iPhone

Ρεύμα
• Έξοδος: 2,1A
• Είσοδος ρεύματος: 100-240V ~ 0,2A (μεγ.)

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13 x 17,2 x 8,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,3 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.
• EAN: 87 12581 59473 2

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

52,8 x 43 x 38,8 εκ.
• Μικτό βάρος: 15,3 κ.
• Καθαρό βάρος: 7,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 8,1 κ.
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

51,8 x 14 x 18,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1 κ.
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•

Προδιαγραφές
PowerStation
Max για iPad, iPhone και iPod 
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