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Nguồn điện dự phòng trong thiết kế sành điệu
Vẻ đẹp đi liền với công nghệ, pin dự phòng này được thiết kế tinh tế với vỏ bọc bằng da 
màu nâu sẫm và làm bằng thép đánh bóng. Phần thân được trang bị một tấm sạc Qi không 
dây và quai đeo có thể tháo rời tích hợp cáp USB-A đến USB-C.

Pin sạc dự phòng. Bộ sưu tập Philips & Georg Jensen.

• Phong cách sang trọng, mang giá trị bền lâu

• Các chi tiết bằng thép được đánh bóng mang dấu ấn Georg Jensen

• Chất liệu da Muirhead cao cấp, thân thiện với môi trường

Thân bọc da màu nâu sẫm. Bề mặt sạc lớn.

• Sạc không dây. 10000 mAh

• Tấm sạc Qi không dây

• Quai đeo có thể tháo rời có tác dụng như cáp USB-A đến USB-C

Vận hành dễ dàng

• Công suất sạc tối đa 5 W

• Thiết kế tối giản. Tính năng thông minh

• Đèn báo nguồn LED chỉ báo khi nào cần sạc điện pin dự phòng



 

Chất liệu da Muirhead cao cấp.
Bao da được làm bằng chất liệu da Muirhead mềm, 
màu nâu, cao cấp và thân thiện với môi trường. Bề 
mặt bao da có đường vân để bạn không làm rơi pin 
sạc dự phòng khi đặt trên bề mặt trơn láng.

Sạc không dây. 10000 mAh
Bên cạnh chất liệu da bền chắc, pin sạc dự phòng 
10000 mAh này còn có phần thân bằng da được trang 
bị một tấm sạc Qi không dây. Bề mặt sạc lớn để bạn 
dễ dàng đặt điện thoại trên tấm sạc và công suất sạc 
tối đa là 5 W.

Phong cách sang trọng.
Nguồn điện dự phòng trong thiết kế đơn giản nhưng 
nổi bật, tạo điểm nhấn tương phản cho nhà ở, văn 
phòng hoặc khách sạn. Đây là một sự kết hợp 
thương hiệu tài tình giữa Philips và Georg Jensen.

Thiết kế tối giản.
Quai đeo được làm bằng silicon màu nâu sẫm tích 
hợp các đầu nối USB-A đến USB-C để hỗ trợ sạc 
điện pin dự phòng.
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Những nét chính
• Cáp: Cáp sạc
Hộp các tông trong
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
• GTIN: 2 48 95229 10731 5

Hộp carton ngoài
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

42,5 x 38 x 24 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

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

Kích thước hộp đóng gói
• EAN: 48 95229 10731 1

Phụ kiện

Tương thích
• Tương thích với các thiết bị sau đây: Thiết bị sạc 

USB & thiết bị tuân thủ chuẩn sạc không dây Qi

Công suất
• Đầu ra: 5V 2,1A
• Đầu vào nguồn: 5V 2A
• Kiểu pin: Li-Polymer
• Dung lượng pin: 10000mAh

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 8,06 x 14,84 x 2 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 3,2 x 5,8 x 0,8 inch
•
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