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Kuulokkeet
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Toimintakamerat
Kuvauskopterit
Bluetooth®-yhteensopivat laitteet

LATAA LAITTEESI MISSÄ TAHANSA

TUOTTEEN TARINA

10 000 mAh riittää älypuhelimen lataamiseen täyteen
kolme kertaa. Tämä vastaa 25 tuntia lisäpuheaikaa tai
21 tuntia verkon selaamista.* Ohut ja kevyt
varavirtalähde kulkee kätevästi mukanasi taskussa tai
laukussa ja varmistaa, että saat lisävirtaa laitteillesi
missä ja milloin tahansa. Kaksi yleiskäyttöistä USB-Aporttia tarjoavat nopean ja turvallisen 2,4 ampeerin
latauksen kannettaville laitteille, kuten älykelloille,
aktiivisuusrannekkeille, kuulokkeille, kaiuttimille,
toimintakameroille ja tableteille. 2,0 ampeerin
syöttövirta varmistaa, että voit ladata varavirtalähteen
nopeasti täyteen seuraavaa käyttökertaa varten.

• Tutkimus: Älypuhelimet kulkevat aina mukana ja niillä on

PIKAKATSAUS
• 10 000 mAh:n akku
• 2,4 A:n latausvirta lataa laitteet nopeasti
• 2,0 A:n syöttövirta varmistaa akun nopean
uudelleenlatauksen
• 2 x yleiskäyttöistä USB-porttia
• Kompakti ja ohut muotoilu takaavat helpon
kannettavuuden
• 15 cm:n mikro-USB-latauskaapeli
• 4 LED-merkkivaloa ilmoittavat akun varaustason
• Erittäin kestävä muovikotelointi
• Belkinin turvallisuuden tarkistuslista varmistaa, että
varavirtalähteen käyttö on turvallista sekä sinulle että
laitteillesi
• 2 000 € kytkettyjen laitteiden takuu**

yhä suurempi rooli ei ainoastaan ihmisten välisessä
kommunikaatiossa, vaan myös kameroina,
musiikkisoittimina, navigaattoreina ja Internetin käytön
välineinä. Tästä syystä kuluttajille on entistä tärkeämpää,
ettei virta pääse loppumaan kesken päivän.
• Kuluttajien vaatimukset: Kevyt ja helposti kuljetettava
varavirtalähde, jolla voi merkittävästi lisätä älypuhelimen
käyttöaikaa ja ladata laitteita nopeasti ja turvallisesti.
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EDUT
12W
2.4AMP

2,4 A = NOPEA LATAUS

TURVALLISUUS EDELLÄ

Kaksi yleiskäyttöistä USB-A-porttia tarjoavat yhteensä 2,4 ampeerin
lataustehon usean laitteen samanaikaista lataamista varten.
2,0 ampeerin syöttövirran ansiosta voit nopeasti ladata
varavirtalähteen uudelleen mikro-USB-portin avulla. Lataaminen
onnistuu kätevästi verkkopistorasiasta tai mikro-USB-kaapelilla
käyttämällä muuta virtalähdettä.

Belkinin akut sisältävät antureita, jotka valvovat akun lämpötilaa,
jännitettä ja virtapiirejä. Liiallinen kuumentuminen, jännitteen
vaihtelu tai poikkeamat virransyötössä aktivoivat ohituskytkimen,
joka sammuttaa akun välittömästi suojaten sitä ylikuumenemiselta
ja pidentäen sen käyttöikää.

ERINOMAINEN KANNETTAVUUS
Tyylikkään, ohuen muotoilun ja kevyiden komponenttien ansiosta
voit helposti kantaa varavirtalähdettä taskussa tai laukussa.
Kestävästä muovista valmistettu kotelo suojaa sisällä olevaa
piirilevyä ja varmistaa, että akku pysyy ehjänä kuljetuksen aikana.
Perinteisiä akkukennoja tehokkaammat ja kevyemmät litiumkennot
parantavat Pocket Power 10K:n kannettavuutta.

2
USB

€ 2,000**

2 000 € KYTKETTYJEN LAITTEIDEN TAKUU**
**Tuotteella on 2 000 euron kytkettyjen laitteiden takuu.
Tämä tarkoittaa, että korjaamme tai korvaamme minkä tahansa
laitteen, joka on vahingoittunut ylijännitteestä, jännitepiikistä
tai salamasta, ollessaan asianmukaisesti kytketty Belkin-laturiin,
enintään 2 000 euron arvoon saakka.

KAKSI LATAUSPORTTIA
Et enää joudu valitsemaan, minkä laitteen lataat ensin.
Kahden USB-portin ansiosta voit ladata kahta laitetta
samanaikaisesti, joten laitteet pysyvät jatkuvasti käytettävissä.

Pakkauksen sisältö:
• 10 000 mAh:n lisävirtalähde, 15 cm:n mikro-USB-kaapeli

Värivaihtoehdot: • Musta, hopea, ruusukulta
SKU-nro: F7U039btBLK, F7U039btC00, F7U039btSLV
Ladattava litiumioniakku. Tulo: 5 V 2,0 A. Lähtö: USB-portti, 5 V 2,4 A. Kennokapasiteetti 10 000 mAh, 37,0 Wh, 3,7 V, INP11/66/110-1
* Lataa iPhone 7:n (jossa on iOS 10) jopa kolme kertaa yhdellä latauksella sisäisissä testeissä.
	Lisäakun kesto vastaa 25 tuntia lisää puheluaikaa tai 21 tuntia Internetin selaamista 3G-yhteydellä iPhone 7:llä (jossa on iOS 10)
perustuen yhden latauskerran puheluaikaan (lähde: which.co.uk).
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