POCKET POWER 15K
For enhet:
Smarttelefoner
Nettbrett
Smartklokker
Treningsbånd
Hodetelefoner
Høyttalere
Action-kameraer
Droner
Bluetooth®-aktiverte enheter

LAD OPP OVERALT

PRODUKTHISTORIE

Hold ladingen uansett hvor du er med et høykapasitets
reservebatteri (også kalt, bærbar lader) som passer
i bagen. 15 000 mAh lader opp en smarttelefon opptil
fem ganger*, som setter Pocket Power 15K først i sin
klasse som en av de kraftigste bærbare batteriene.
To universale USB-A-porter leverer opptil 3,4 ampere
total strøm for rask og trygg lading av enheter som
smartklokker, treningsbånd, hodetelefoner, høyttalere,
med mer. En 5 volt, 2,0 ampere innmating lar
reservebatteriet lade opp raskt mellom bruk, så du kan
fortsette arbeidet.

• Forskning: Da smarttelefonen har blitt enda viktigere

KORT OVERSIKT
• 15 000 mAh batteri
• 5 V 3,4 A total utmating lader raskt enheter
• 5 V 2,0 A total innmating lader raskt opp batteri
• 2 x universale USB-porter
• Kompakt størrelse for enklere bærbarhet
• 15 cm mikro-USB-kabel lader opp batteriet
• 4 LED-indikatorer viser batteristrømnivå
• Lette, effektive polymerceller
• Slitesterk innkapsling i plast
• € 2 000 garanti for tilkoblet utstyr

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.
• Forbrukerbehov: Høykapasitets og bærbar reservestrøm
som kan trygt, raskt og sikkert lade en smarttelefon for
å betydelig øke brukstiden.
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FORDELER
LAD OPP IGJEN OG IGJEN
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15 000 mAh kan lade en smarttelefon opptil fem ganger, og gi ekstra
43 timer med ringetid eller 34 timer med surfing.* Du trenger ikke
bekymre deg om å finne en stikkontakt når du har et reservebatteri
som gir deg nok strøm i flere dager.
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LADING MED DOBBEL PORT
Doble USB-porter lar deg lade to enheter samtidig, så du aldri
trenger velge mellom å bruke telefonen eller nettbrettet, kameraet
eller høyttalerne, eller noe annet du trenger.

SIKKERHETSTREKANTEN

17W
3.4AMP

5 V 3,4 A = RASK LADING

Belkin-batterier har sensorer for å overvåke varme, spenning og
kretser så enheten ikke overoppheter eller svinger. Ekstrem varme,
spenningssvingninger eller unormale kretser aktiverer en overstyring
som umiddelbart utkopler batteriet og holder enhetene trygge.

To universale USB-A-porter leverer 5 volt, 3,4 ampere utmating så
du kan lade enhetene på et øyeblikk – bruk bare kabelen som fulgte
med for å starte ladingen. Lad opp raskt mellom bruk med 5 volt, 2,0
ampere innmating via en mikro-USB-port. Koble bare til en vegglader
eller annen strømforsyning med mikro-USB-kabelen som fulgte med
for å lade opp reservebatteriet (den bærbare laderen).

€2,000**
OG SÅ BÆRBAR
Elegante og lette deler gjør det svært lett å ta med dette
reservebatteriet. Slitesterk innkapsling i plast holder det interne
kretskortet trygt i lommen eller bagen. Kraftige polymerbattericeller
er effektive alternativer til tyngre, tradisjonelle celler, som gjør Pocket
Power 15K enda enklere å transportere.

€ 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.

Pakken inneholder:
• 15 000 mAh reservebatteri
• 15 cm mikro-USB-kabel

Tilgjengelige farger:
• Svart
SKU#: F7U021btBLK
*Lader iPhone 7 (kjører iOS 10) opptil fem ganger i én enkel lading i intern testing. Oppladbart Li-Ion-reservebatteri, innmating: 5 V
2,0 A, utmating: USB-port 5 V 3,4A; cellekapasitet 15 000 mAh, 55,5 Wh, 3,7 V, INP6/66/113-3. Ekstra batterilevetid tilsvarer 43 timer
med ekstra ringetid eller 34 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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