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Mindig kéznél van

Bárhol feltöltheti hordozható eszközeit
Ezzel a kompakt kialakítású töltővel sosem fogy ki az áramellátás, amikor vonaton, repülőtéren, 

állomáson vagy olyan helyen tartózkodik, ahol nem áll rendelkezésre fali aljzat. Sose maradjon energia 

nélkül - töltse fel készülékét bárhol, bármikor! Dolgozzon, beszéljen vagy játsszon addig, ameddig csak 

szeretne.

Bárhol feltöltheti hordozható eszközeit
• Akár 30 óra hordozható energiát biztosít
• A legtöbb márkához csatlakozóvég tartozik.

Az Ön kényelmére tervezve
• Töltési állapotot jelző LED-fény
• A LED-jelzőfények az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik
• Tároláshoz és szállításhoz használható praktikus hordtáskával együtt
• Behúzható kábel
• Tartó cserélhető csatlakozóvégekhez
• Kompakt kialakítás az egyszerű szállíthatóságért, amikor úton van
• A töltő USB-aljzaton keresztül tölthető

Élvezze a pihenést!
• Túltöltés elleni beépített védelem
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Tápfeszültség bemenet
• Feszültség: 5 V

Kimeneti teljesítmény
• Feszültség: 5,6 V DC, max. 350 mA

Tápkapcsoló
• Akkumulátorkapacitás: 900 mHh - 5,6 V
• Elem típusa: Li-Polimer

Töltés és kezelés
• Töltési idő: 5 óra
• Aktuális töltés: max. 500 mA

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 8,7 x 6 x 1,6 cm
• Súly: 0,088 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,4 x 18,65 x 4,8 cm
• Nettó tömeg: 0,26065 kg
• Bruttó tömeg: 0,32265 kg
• Önsúly: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 36267 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,3 x 15,5 x 24 cm
• Nettó tömeg: 1,5639 kg
• Bruttó tömeg: 2,3339 kg
• Önsúly: 0,77 kg
• EAN: 87 12581 39467 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•
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