POCKET POWER 15K
Beregnet til:
Smartphone
Tablet
Smart-ur
Fitness-armbånd
Hovedtelefoner
Højttalere
Action-kameraer
Droner
Bluetooth®-aktiverede enheder

OPLAD HVOR SOM HELST

OM PRODUKTET

Hold strømmen oppe hvor som helst med en powerbank (eller bærbar oplader), der er nem at have med.
15.000 mAh oplader en smartphone op til fem gange*,
hvilket placerer Pocket Power 15K først i sin klasse, som
et af de mest kraftige bærbare batterier der findes.
To universelle USB-A-porte leverer en samlet strøm på
op til 3,4 ampere for hurtig og sikker opladning af
enheder som smartphones, smart-ure, fitness-armbånd,
hovedtelefoner, højttalere med mere.
En indgangseffekt på 5 V, 2,0 A gør det muligt at oplade
powerbanken hurtigt mellem anvendelser, så du kan
fortsætte din færden.

• Markedsundersøgelse: I takt med at smartphonen bliver

KORT OG GODT
• 15.000 mAh batteri
• Samlet udgangseffekt på 5 V, 3,4 A oplader hurtigt enheder
• Samlet indgangseffekt på 5 V, 2,0 A oplader hurtigt
batteriet
• To universelle USB-porte
• Kompakt design for bærbarhed
• 15 cm mikro-USB-ledning oplader powerbanken
• Fire LED-lamper viser powerbankens strømniveau
• Lette, effektive polymerceller
• Slidstærkt kabinet af plastik
• Garanti på 2000 € for tilsluttet udstyr

stadig mere central i folks liv, ikke bare som
kommunikationsmiddel, men som kamera, musikafspiller,
navigationssystem og internetadgangsmodul, bliver det
endnu mere vigtigt for forbrugerne at forebygge
strømmangel på farten.
• Forbrugerbehov: Bærbar powerbank med høj kapacitet som
sikkert og hurtigt kan oplade en smartphone for at forøge
anvendelsestiden betydeligt.
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FORDELE
OPLAD IGEN OG IGEN
5x

15.000 mAh kan oplade en moderne smartphone op til fem gange,
hvorved der opnås yderligere 43 timers samtaletid eller 34 timer på
nettet.* Du er fri for at bekymre dig om at finde en stikkontakt eller
for at være tilsluttet lysnettet med en powerbank, der holder dig med
strøm i dagevis.

2
USB

OPLADNING VIA TO PORTE
To USB-porte giver dig mulighed for at oplade to enheder på samme
tid, så du aldrig behøver at vælge mellem at bruge din telefon eller
tablet, kamera eller højttalere eller noget andet, du har brug for.

SIKKERHEDSTREKANTEN

17W
3.4AMP

Belkin-batterier har sensorer til overvågning af varme, spænding
og kredsløb, så enheden ikke overophedes eller forårsager
overspænding. Overdreven varme, spændingsudsving eller
kredsløbssvigt aktiverer en overstyring, der straks lukker batteriet
ned og beskytter dine enheder.

5 V, 3,4 A = HURTIG OPLADNING
To universelle USB-A-porte leverer en udgangseffekt på 5 volt,
3,4 ampere, så du kan oplade dine enheder på ingen tid – brug blot
det medfølgende kabel for at starte opladningen. Oplad mellem
anvendelser hurtigt med en indgangseffekt på 5 volt, 2,0 ampere
via en mikro-USB-port. Slut ganske enkelt powerbanken (eller den
bærebare oplader) til en vægoplader eller en anden strømforsyning
ved hjælp af det medfølgende mikro-USB-kabel for at oplade den.

€2,000**

HELT OG HOLDENT BÆRBAR

GARANTI PÅ 2000 € FOR TILSLUTTET UDSTYR**
**Produktet er dækket af en garanti på 2000 € for tilsluttet udstyr.
Det vil sige, at vi reparerer eller udskifter udstyr, som beskadiges på
grund af overspænding, spændingsspidser eller lynnedslag, når det
er korrekt tilsluttet vores oplader, op til 2000 €.

Elegante og lette komponenter gør det muligt for denne powerbank
at rejse problemfrit med dig. Det slidstærke plastikkabinet beskytter
den indre printplade effektivt i din lomme eller taske. Kraftige
polymer-battericeller er effektive alternativer til tungere traditionelle
celler, hvilket gør Pocket Power 15K endnu nemmere at have med.

Pakken indeholder:
• 15.000 mAh powerbank
• 15 cm mikro-USB-kabel

Fås i farverne:
• Sort
SKU#: F7U021btBLK
*Oplader iPhone 7 (der kører iOS 10) op til fem gange på en enkelt opladning i interne test. Genopladelig Li-Ion Powerbank,
Indgangseffekt: 5 V 2,0 A. Udgangseffekt: USB-port 5 V 3,4 A. Cellekapacitet 15.000 mAh, 55,5 Wh, 3,7 V, INP6/66/113-3
Yderligere batteritid svarer til 43 timers yderligere samtaletid eller 34 timer på nettet med 3G internet på iPhone 7 (der kører iOS 10),
baseret på samtaletid fra en enkelt opladning. (kilde: which.co.uk)
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