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Link do produktu: https://www.gadzetyusb.eu/power-bank-tribe-4000mah-zelazny-tron-gra-o-tron-p-635.html

Power bank Tribe 4000mAh
Żelazny Tron - Gra o tron
Cena

99,00 zł

Cena poprzednia

119,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Czas wysyłki

W ciągu 24 godzin w dni robocze

Opis produktu
Power Bank, przenośna, zewnętrzna bateria, która zapewnia dodatkową rezerwę energii dla telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3/MP4,
tabletów...
Ten 4000mAh Power Bank jest wyposażony w certyfikowany akumulator litowy i 2 lata gwarancji. Jest również lekki (waga zaledwie 107g!),
niewielki i wygodny, można nosić go ze sobą gdziekolwiek zechcesz. Wysoka, uczciwa pojemność wbudowanego, polimerowego akumulatora
4000 mAh pozwoli aż dwa razy naładować Twojego smartfona. Obudowa urządzenia wykonana z wysokiej jakości, antypoślizgowego i
przyjemnego w dotyku tworzywa. Wbudowany system zabezpieczający przed przeładowanie oraz zbyt wysokim napięciem wejściowym.
Power Bank dostarcza Ci funkcjonalność oraz wyjątkowy styl. Unikalny projekt jest inspirowany Żelaznym Tronem, będącym pożądanym
symbolem władzy w niezwykłej opowieści filmowej Gra o Tron.

Super lekka konstrukcja i niewielkie wymiary!

Sygnalizator mocy LED:
1 świecąca dioda LED - pozostało 25% mocy. 2 świecące diody LED - pozostało 25-50% mocy. 3 świecące diody LED - pozostało 50-75% mocy. 4 świecące diody LED pozostało powyżej 75% mocy.

W skrócie:
• Oryginalny powerbank (przenośna bateria usb) włoskiej firmy Tribe.
• Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4000mAh.
• Diody LED sygnalizujące ładowanie urządzenia zewnętrznego.
• Diody LED sygnalizujące ładowanie akumulatora w powerbanku.
• Obudowa urządzenia wykonana z trwałego tworzywa ABS. Spód antypoślizgowy.
• Wbudowany system zabezpieczający przed przeładowanie, zwarciem, przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zbyt
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wysokim napięciem wejściowym.
• Wbudowany kontroler temperatury urządzenia podczas pracy.
• Wymiary: 11,2cm x 6,7cm x 0,8cm.
• W zestawie oprócz power banku jest kabel usb-micro usb o długości 30cm.
• Certyfikaty: RoHS , FCC , CE , C-Tick.
• Wejście: micro usb 5V/1A. Wyjście: usb 5V/2A.
• Zalecana temperatura pracy od -10 do +50 stopni Celsjusza.
• Technologia szybkiego ładowania.
• Czas ładowania power banku to około 2,5-3 godz.
• Wydanie limitowane kolekcjonerskie. Markowy, certyfikowany produkt z licencją.
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