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Piękna moc
Jeśli wymagasz piękna od swojej technologii, ten power bank spełnia te oczekiwania. 
Wykonany z ciemnobrązowej skóry i elementów z polerowanej stali kryje matę Qi do 
bezprzewodowego ładowania. Odpinany pasek jest także przewodem USB-A – USB-C.

Power bank, kolekcja Philips i Georg Jensen.
• Subtelny luksus, ponadczasowy styl
• Elementy ze stali polerowanej Georg Jensen
• Wspaniała skóra Muirhead pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego 

rozwoju

Wykonany z brązowej skóry; duża powierzchnia ładowania.
• Ładowanie bezprzewodowe; 10000 mAh
• Mata Qi do bezprzewodowego ładowania
• Odpinany pasek do przenoszenia można również użyć jako kabel USB-A do USB-C

Łatwa obsługa
• Maksymalna moc ładowania 5 W
• Minimalistyczne wzornictwo, maksymalna funkcjonalność
• Wskaźnik LED zasilania informuje kiedy należy naładować power bank.



 Doskonałej jakości skóra Muirhead.
Brązowa skóra Muirhead, która pokrywa power 
bank, jest pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami 
etyki i zrównoważonego rozwoju. Ta niezwykle 
miękka i teksturowa skóra wysokiej jakości sprawia, 
że power bank nie ślizga się na błyszczących 
powierzchniach.

Ładowanie bezprzewodowe; 10000 mAh
Piękno tego power banku o pojemności 10000 mAh 
to więcej niż tylko jego wykończenie. Skórzana 
obudowa sprytnie skrywa matę Qi do 
bezprzewodowego ładowania. Duża powierzchnia 
ładowania ułatwia umieszczenie telefonu na macie, a 
maksymalna moc ładowania wynosi 5 W.

Subtelny luksus.
Ten piękny power bank jest prosty, ale prezentuje 
się naprawdę efektownie. W domu, w biurze czy w 
pokoju hotelowym – kontrastowy wzór zawsze robi 
wrażenie. Dyskretne oznaczenia marek stanowią 
ukłon w stronę firm Philips i Georg Jensen.

Minimalistyczne wzornictwo.
Ciemnobrązowy silikonowy pasek do przenoszenia 
jest wyposażony w złącza USB-A do USB-C 
umożliwiające ładowanie power banku.
TAJP10/00

Zalety
• Przewody: Przewód do ładowania 3,2 x 5,8 x 0,8 cala
•

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• GTIN: 2 48 95229 10731 5

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 38 x 24 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

16,7 x 15,0 x 9,4 cala
• GTIN: 1 48 95229 10731 8

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 10731 1

Akcesoria

Zgodność
• Współpracuje z następującymi urządzeniami: 

Urządzenia z funkcją ładowania przez USB oraz 
urządzenia zgodne z technologią bezprzewodową 
Qi

Moc
• Wyjście: 5 V 2,1A
• Wejście zasilania: 5 V 2 A
• Rodzaj akumulatora: Litowo-polimerowy
• Pojemność baterii/akumulatora: 10 000 mAh

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

8,06 x 14,84 x 2 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 
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