POCKET POWER 5K
For enhet:
Smarttelefoner
Smartklokker
Treningsbånd
Hodetelefoner
Høyttalere
Action-kameraer
Droner
Bluetooth®-aktiverte enheter

RESERVESTRØM OVERALT

PRODUKTHISTORIE

Med et slankt, lett batteri i vesken eller lommen, er det
enkelt å bevare strømmen mens du reiser. 5 000 mAh
kan lade en smarttelefon opptil 1,5 ganger, og gi ekstra
19 timer med ringetid eller 11 timer med surfing.* Den
universale USB-A-porten leverer opptil 2,4 Amp for
rask, trygg lading av enheter som smartklokker,
treningsbånd, hodetelefoner, høyttalere, actionkameraer, Bluetooth-aktiverte enheter, til og med små
droner. Med 2,0 Amp input, lades selve batteriet raskt,
så du aldri trenger å være uten strøm når du mest
trenger det.

• Forskning: Da smarttelefonen har blitt enda viktigere i
hverdagen, ikke bare for kommunikasjon, men som et
kamera, musikkspiller, navigasjonssystem og for tilgang til
Internett, er det enda viktigere å unngå å gå tom for strøm.

KORT OVERSIKT
• 5 000 mAh batteri
• 2,4 A total utmating lader raskt enheter
• 2,0 A total innmating lader raskt opp batteri
• 1 x universal USB-port
• Kompakt og slankt design for bærbarhet
• 15 cm mikro-USB-kabel lader opp batteriet
• 4 LED-indikatorer viser batteristrømnivå
• Lette, effektive polymerceller
• Slitesterk innkapsling i plast
• Belkins 6-punkts sikkerhetssjekkliste
• $ 2 000 garanti for tilkoblet utstyr**

• Forbrukerbehov: Lett og bærbar reservestrøm som kan
trygt, raskt og sikkert lade en smarttelefon for å betydelige
øke brukstiden.
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FORDELER
12 W
2.4 AMP

2,4 A = RASK LADING

SIKKERHETSTREKANTEN

2,4 Amp utmating via den universale USB-A-porten leverer rask
lading til dine mobile enheter. Bruk bare kabelen som følger med
enheten for å koble til og starte ladingen. 2,0 Amp innmating til
batteripakken via mikro-USB-porten betyr at selve batteriet lades
raskt mellom bruk. Koble bare den leverte mikro-USB-kabelen til en
stikkontakt eller annen strømforsyning.

Belkin-batterier har sensorer som overvåker varme, spenning
og kretser.
Ekstrem varme, spenningssvingninger eller unormale kretser
aktiverer en overstyring som straks utkopler batteriet for ultimat
sikkerhet.

OG SÅ BÆRBAR
Slankt, strømlinjeformet design og lette deler gjør denne kompakte
batteripakken perfekt for å ha i lommen eller vesken. Slitesterk
innkapsling i plast beskytter det interne kretskortet for å forhindre
skade da det kommer med deg overalt.
De kraftige polymerbattericellene er effektive og lette alternativer
til tradisjonelle celler, som gjør Pocket Power 5K enda enklere
å transportere.

€ 2.000**

€ 2 000 GARANTI FOR TILKOBLET UTSTYR
**Produktet dekkes av en € 2 000 garanti for tilkoblet utstyr. Dette
betyr at vi vil reparere eller erstatte alt utstyr som skades av en
spenningssvingning, spenningstopp eller et lynnedslag dersom
utstyret var riktig tilkoblet laderen, med opptil € 2 000.

6-PUNKTS SIKKERHETSSJEKKLISTE
En 6-punkts sjekkliste garanterer at alle Belkin-batterier yter perfekt
med best mulig sikkerhet.
• Strømeffektivitet ved innmating – lader batterier raskere
(over 90%)
• Strømeffektivitet ved utmating – lader enhet raskere (over 90%)
• Temperaturøkning – forhindrer tap av strøm (under 10%)
• Jevn spenningsutmating – ved maksimal for hver tilkoblet enhet
• Batterikvalitet – har gjennomgått streng testing
• Tredjeparts overholdelse av regler og standarder – overgår regler
fra eiere av eiendomsberettiget teknologi

Pakken inneholder:
• 5 000 mAh batteripakke, 15 cm mikro-USB-kabel

Tilgjengelige farger:
• Black, Rose Gold, Silver
SKU#: F7U019btBLK, F7U019btC00, F7U019btSLV
 ader iPhone 7 (kjører iOS 10) opptil 1,5 timer i én enkel lading i intern testing. Ekstra batterilevetid tilsvarer 19 timer med ekstra
L
ringetid eller 11 timer med surfing ved bruk av 3G Internett på iPhone 7 (kjører iOS 10), basert på ringetid fra én enkel lading (kilde:
which.co.uk).
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