POCKET POWER 10K
För enhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smarttelefoner
Tablets
Smarta klockor
Fitnessband
Hörlurar
Högtalare
Actionkameror
Drönare
Bluetooth®-aktiverade enheter

LADDA ÖVERALLT

PRODUKTÖVERSIKT

10000 mAh kan ladda en toppmodern smartphone
upp till tre gånger, vilket ger 25 timmars extra
samtalstid eller 21 timmars webbsurfande.* Den tunna
och lätta powerbanken passar enkelt i din väska eller
ficka så att du har laddning var du än befinner dig. Två
universella USB-A-portar levererar upp till 2,4 A för att
ladda enheter snabbt och enkelt såsom smarta
klockor, fitnessarmband, hörlurar, högtalare, acttionkameror och tablets. Ingången på 2 A gör att batteriet
laddas snabbt mellan användningarna, så att du aldrig
står utan ström.

• Undersökning: Ju viktigare smarta telefoner blir i

EN SNABBTITT
• Batteri 10 000 mAh
• 2,4 A total uteffekt för snabb laddning av enheter
• 2,0 A ingång för att ladda batteriet snabbt
• 2 x universell USB-port
• Portabel, kompakt och tunn design
• 15 cm micro-USB-kabel laddar batteriet
• Fyra lysdioder visar batteriets strömnivå
• Tålig plastkapsling
• Belkins säkerhetschecklista med sex punkter ser till att
din Powerbank är säker för dig och din enhet
• 2 000 € garanti för ansluten utrustning**

människors liv, inte bara som kommunikationssätt, utan
som kamera, musikspelare, navigationssystem och enhet
för åtkomst till internet, desto viktigare blir det för
kunderna att inte råka ut för lågt batteri när de är på
språng.
• Kundkrav: Lätt och portabel reservström som laddar en
smartphone snabbt och säkert för att öka mängden
användningstimmar betydligt.
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FÖRDELAR
12W
2.4AMP

2,4 A = SNABBLADDNING

SÄKERHETSTRIANGELN

Två universella USB-A-portar levererar totalt 2,4 A på utgångarna
så att du kan snabbladda flera enheter. Med en ingång på 2 A kan
du snabbt ladda det portabla batteriet mellan användningarna via
en Micro-USB-port. Ansluts enkelt till en väggladdare eller annan
strömförsörjning som använder den medlevererade USB-kabeln.

Belkins batterier innehåller sensorer som övervakar värme,
spänning och kretsar. Överdriven värme, spänningsavvikelser
eller kretsproblem aktiverar en säkerhetsfunktion som stänger av
batteriet, skyddar det från risken att överhettas och förlänger
dess livslängd.

ÅH, SÅ PORTABEL
Vacker, tunn design och lätta komponenter innebär att den här
powerbanken passar direkt i din ficka eller väska. Tålig plastkapsling
skyddar det invändiga kretskortet från skador när du reser överallt
med det. De kraftfulla battericellerna av litium är ett lätt och effektivt
alternativ till traditionella celler, vilket gör Pocket Power 10K ännu
enklare att ta med sig.

2
USB

€ 2,000**

2 000 € GARANTI FÖR ANSLUTEN UTRUSTNING**
**Produkten omfattas av en 2 000 € garanti för ansluten utrustning.
Det innebär att vi reparerar eller ersätter utrustning som skadats
genom strömrusning, spänningstoppar eller blixtnedslag när den har
varit korrekt ansluten till vår laddare, med upp till 2 000 €.

TVÅ-PORTARS LADDNING
Välj inte vad som ska laddas. Två USB-portar låter dig ladda upp till
två enheter samtidigt så att alla dina enheter alltid är redo.

Innehåll i förpackningen:
• 10,000 mAh power bank, 15cm micro-USB-kabel

Tillgängliga färger: • Svart, Silver, Rosenguld
SKU#: F7U039btBLK, F7U039btC00, F7U039btSLV
Laddningsbart litiumjon-batteripaket, Ingång: 5 V 2. A, Utgång: USB-port 5 V 2,4A; Cellkapacitet 10 000 mAh, 37 Wh, 3,7 V,
INP11/66/110-1
*Laddar iPhone 7 (som kör iOS 10) upp till tre gånger snabbare vid en laddning i interna tester.
	Batteriets extra livslängd uppgår till 25 timmar extra samtalstid eller 21 timmars webbsurfande via 3G interrnet på iPhone 7
(som kör iOS 10), baserat på samtalstid från en enda laddning (källa: which.co.uk).
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