POCKET POWER 10K
Beregnet til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smartphone
Tablet
Smartwatch
Fitness-armbånd
Hovedtelefoner
Højttalere
Action-kameraer
Droner
Bluetooth® enheder

TIL AT OPLADE OVERALT

OM PRODUKTET

Denne 10.000 mAh powerbank kan genoplade en
smartphone op til 3 gange – til 25 timers ekstra
ringetid eller 21 timers mere surfing på nettet.*
Den smalle, lette powerbank passer lige ned i en taske
eller lomme, så du altid kan lade op, når du er på
farten. Der er to USB-A porte, som strømforsyner op
til 2,4 A til lynhurtig og sikker opladning af enheder,
som f.eks. smartwatches, fitness-armbånd,
hovedtelefoner, højttalere, action-kameraer og tablets.
Med 2,0 A indgang oplades batteriet i powerbanken
hurtigt, når den ikke er i brug, så du aldrig behøver
undvære strøm.

• Markedsundersøgelse: I takt med at smartphonen bliver

KORT OG GODT
• 10.000 mAh batteri
• 2,4 A strømudgang i alt til hurtig opladning af enheder
• 2,0 A strømindgang i alt til hurtig genopladning
af powerbanken
• 2 stk. USB-universalporte
• Ekstra kompakt og smalt design
• 15 cm micro-USB ledning til genopladning
af powerbanken
• 4 statuslamper til visning af strømniveau på powerbank
• Slidstærkt plasthus
• Ved at følge Belkins 6-punkts sikkerhedstjekliste ved du,
at powerbanken er sikker i brug, både for dig og dine
enheder
• € 2.000 garanti på tilsluttet udstyr**

mere og mere uundværlig, ikke bare til at kommunikere
med, men også som kamera, musikafspiller,
navigationssystem og internetopkoblet enhed, bliver det
mere og mere vigtigt for forbrugerne ikke at løbe tør for
strøm, når de er på farten.
• Forbrugerbehov: Let, bærbar powerbank til sikker og hurtig
genopladning af en smartphone, så den kan bruges i mange
flere timer.
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PRODUKTEGENSKABER
12W
2.4AMP

2,4 A = HURTIG OPLADNING

SIKKERHEDSTREKANTEN

Har to USB-A universalporte med i alt 2,4 A strømudgang til
lynhurtig opladning af flere enheder. Med 2,4 A strømindgang
oplades batteriet hurtigt via en micro-USB port, så powerbanken
altid er klar til brug. Den tilsluttes blot i en stikkontakt eller anden
strømkilde med den medfølgende micro-USB ledning.

Belkins batterier har sensorer, der overvåger varme, spænding
og strømkredsløb. For høj varme, spændingssvingninger
eller kredsløbsuregelmæssigheder aktiverer en overstyring,
der lukker batteriet ned, så det er beskyttet mod overophedning,
og levetiden forlænges.

TOTALT MOBIL
Powerbankens elegante smalle design med lette komponenter gør, at
den passer lige ned i lommen eller en taske. Det slidstærke plasthus
beskytter printkortet indeni effektivt, når du har powerbanken med
på farten. De stærke litium-battericeller er et effektivt og lettere
alternativ til traditionelle battericeller, og det gør Pocket Power 10K
endnu nemmere at have med.

2
USB

€ 2,000**

€ 2.000 GARANTI PÅ TILSLUTTET UDSTYR**
**Produktet er dækket af en garanti på € 2.000 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 et beløb på € 2.000.

2 OPLADEPORTE
Du slipper for at vælge, hvad der skal oplades først. Med to USBporte kan du oplade op til 2 enheder samtidig, så alle dine enheder
altid er klar til at tage med.

Pakken indeholder:
• 10.000 mAh powerbank, 6" micro-USB ledning

Fås i: • Sort, sølv, rosenguld
SKU: F7U039btBLK, F7U039btC00, F7U039btSLV
Genopladeligt li-ion-batterisæt. Indgang: 5 V 2,0 A. Udgang: USB-port 5 V 2,4 A. Cellekapacitet 10.000 mAh, 37,0 Wh, 3,7 V,
INP11/66/110-1
*Oplader iPhone 7 (med iOS 10) op til 3 gange ved én opladning i interne test.
	Ekstra batteristrømtid svarer til 25 timers ekstra ringetid eller 21 timers surfing på nettet via 3G internet på iPhone 7 (med iOS 10)
(baseret på ringetid med én opladning (kilde: which.co.uk))
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