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Oplad dine bærbare enheder hvor som helst
Med denne kompakte strømforsyning behøver du aldrig mere løbe tør for strøm, når du sidder på toget, 

i lufthavnen, på stationen eller andre steder, hvor det ikke er muligt at få adgang til en stikkontakt. Risiker 

ikke at være strømløs – lad op hvor som helst, når som helst! Arbejd, tal eller spil så længe, du vil.

Oplad dine bærbare enheder hvor som helst
• Giver op til 30 timers bærbar strøm
• Stikspidser medfølger til de fleste mærker

Skabt til god komfort
• LED-indikator for opladningsstatus
• LED-indikatorer angiver den resterende batterikapacitet
• Praktisk rejsetaske medfølger til opbevaring og transport
• Udtrækkeligt kabel
• Holder til udskiftelige stikspidser
• Kompakt design, der gør det optimalt med en bærbar enhed, når du er på farten
• Strømforsyningen oplades via USB-stikket

Vær helt rolig
• Indbygget beskyttelse mod overopladning
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Strømindtag
• Spænding: 5 V DC

Udgangseffekt
• Spænding: 5,6 V DC, maks. 350 mA

Strøm
• Batterikapacitet: 900 mHh ved 5,6 V
• Batteritype: LI-polymer

Opladning & betjening
• Opladningstid: 5 timer
• Aktuel opladning: maks. 500 mA

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 8,7 x 6 x 1,6 cm
• Vægt: 0,088 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Nettovægt: 0,3504 kg
• Bruttovægt: 0,4249 kg
• Taravægt: 0,0745 kg
• EAN: 87 12581 39109 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,3 x 22 x 24 cm
• Nettovægt: 2,1024 kg
• Bruttovægt: 3,0874 kg
• Taravægt: 0,985 kg
• EAN: 87 12581 39464 6
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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