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Енергия от джоба ви

Зареждайте портативните си устройства навсякъде
С този компактен захранващ пакет никога няма да останете без захранване във влакове, летища, 

гари и други места без контакти. Не оставайте без захранване - зареждайте навсякъде и по всяко 

време! Работете, говорете и се забавлявайте толкова дълго, колкото искате.

Зареждайте портативните си устройства навсякъде
• Осигурява до 30 часа преносимо захранване
• Приложени са накрайници за включване за повечето модели

Проектирани за ваше удобство
• Светодиодна индикация за състояние на зареждането
• Светодиоди показват оставащия капацитет на батерията
• Приложена е удобна чанта за съхраняване и носене
• Прибиращ се кабел
• Държач за сменяемите накрайници за включване
• Компактен дизайн за оптимална портативност в движение
• Захранващият пакет се зарежда през USB порт

Бъдете напълно уверени
• Вградена защита от презареждане
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входна мощност
• Напрежение: 5 V DC

Изходна мощност
• Напрежение: 5,6 V DC, макс. 350 mA

Мощност
• Капацитет на батериите: 900 mHh при 5,6 V
• Тип батерия: Литиево-полимерна

Зареждане и управление
• Време за зареждане: 5 часа
• Ток на зареждане: макс. 500 mA

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

8,7 x 6 x 1,6 см
• Тегло: 0,088 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

18,4 x 18,65 x 4,8 см
• Нето тегло: 0,26065 кг
• Бруто тегло: 0,32265 кг
• Тегло с опаковката: 0,062 кг
• EAN: 87 12581 36267 6
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 38,3 x 15,5 x 24 см
• Нето тегло: 1,5639 кг
• Бруто тегло: 2,3339 кг
• Тегло с опаковката: 0,77 кг
• EAN: 87 12581 39467 7
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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