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TAJP10
Acumulator extern Philips Georg Jensen

Putere superbă
Atunci când vrei ca tehnologia ta să vină într-o formă frumoasă, acest acumulator extern îţi îndeplineşte 

cerinţele. Proiectat cu meticulozitate, cu piele maro închis şi elemente din oţel lustruit, carcasa ascunde 

un suport de încărcare wireless Qi. Cureaua detaşabilă este în acelaşi timp un cablu USB-A la USB-C.

Acumulator. Colecţia Philips & Georg Jensen.
• Lux discret. Stil atemporal.
• Componente din oţel lustruit proiectate de Georg Jensen
• Piele Muirhead somptuoasă. Obţinută în mod responsabil

Corp din piele maro. Suprafaţă mare de încărcare.
• Încărcare wireless. 10000 mAh
• Suport de încărcare wireless Qi
• Cureaua de transport detașabilă are și rol de cablu USB-A la USB-C

Funcţionare fără efort
• Putere de încărcare maximă de 5 W
• Design minimalist. Funcţionalitate inteligentă.
• Indicator de alimentare CU LED. Știi când trebuie încărcat acumulatorul



 Piele Muirhead rafinată.
Pielea Muirhead maro care îmbracă acumulatorul 
extern este obţinută în mod durabil și etic. Foarte 
moale și texturată, această piele de înaltă 
performanţă asigură și faptul că acumulatorul nu 
alunecă pe suprafeţe lucioase.

Încărcare wireless. 10000 mAh
Frumuseţea acestui acumulator extern de 10000 
mAh nu se rezumă la carcasa din piele. Carcasa 
îmbrăcată în piele ascunde ingenios un suport de 
încărcare wireless Qi. Suprafaţa mare de încărcare 
facilitează amplasarea unui telefon pe suport, iar 
puterea maximă de încărcare este de 5 W.

Lux discret.
Acest acumulator extern minunat este simplu și 
totuși remarcabil. Acasă, la birou sau în camera de 
hotel, designul contrastant face întotdeauna o 
impresie frumoasă. Elementele distinctive discrete 
ale mărcii sunt specifice pentru Philips și Georg 
Jensen.

Design minimalist.
Cureaua de transport din silicon maro închis 
încorporează conexiuni USB-A la USB-C pentru 
încărcarea acumulatorului.
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Repere
• Cabluri: Cablu de încărcare •
Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 2 48 95229 10731 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 42,5 x 38 x 24 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 16,7 x 15,0 x 9,4 inch
• GTIN: 1 48 95229 10731 8

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 10731 1

Accesorii

Compatibilitate
• Funcţionează cu următoarele: Dispozitive încărcate 

prin USB și dispozitive compatibile wireless Qi

Alimentare
• Ieșire: 5 V, 2,1 A
• Putere de intrare: 5 V, 2 A
• Tip baterie: Li-Polimer
• Capacitate baterie: 10000 mAh

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

8,06 x 14,84 x 2 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 3,2 x 5,8 x 0,8 inch
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