
Magnetyczny bezprzewodowy powerbank 10000
mAh
Indeks: 195304 Producent: Xtorm Kod producenta: FS400-10K

Cena: 312.38 zł

Opis

Magnetyczny bezprzewodowy powerbank 10000 mAh
Producent: Xtorm

Właściwości
Opis Nadeszła moc nowej generacjiMagnetyczny bezprzewodowy power bank zapewnia ładowanie nowej
generacji. Jest w pełni kompatybilny z nowym magnetycznym standardem ładowania bezprzewodowego firmy
Apple, co oznacza, że ten Power Bank zatrzaśnie się magnetycznie i przymocuje do tylnej części iPhone&#39;a
12/13. Moc magnetycznaPonieważ magnesy w tym Power Banku idealnie pasują do magnesów w Twoim
iPhonie 12/13, zapewnia on optymalną pozycję ładowania do bezprzewodowego ładowania. Magnesy są
wystarczająco mocne, aby utrzymać Power Bank na miejscu podczas ładowania i używania iPhone&#39;a.
Dawanie #Więcej EnergiiWyposażony w baterię o dużej pojemności, ten Power Bank zapewni Tobie i Twoim
urządzeniom więcej energii. Jego bateria o pojemności 10 000 mAh jest wystarczająco wydajna, aby
bezprzewodowo naładować iPhone&#39;a co najmniej 2x! Przyszłość dzięki USB-CTen Power Bank ma port
USB-C, który działa zarówno jako wejście, jak i wyjście. Oznacza to, że możesz również ładować telefon lub
inne urządzenia, po prostu podłączając kabel! Wyjątkowe cechy produktu: Magnetyczne ładowanie
bezprzewodowe nowej generacji Kompatybilny z iPhone&#39;em 12/13 Pojemność 10 000 mAh Ładowanie
bezprzewodowe 7,5 W Zalety: Ładowanie nowej generacji. Magnetyczny bezprzewodowy power bank
zapewnia ładowanie nowej generacji. Jest w pełni kompatybilny z nowym magnetycznym standardem
ładowania bezprzewodowego firmy Apple, co oznacza, że ten Power Bank zatrzaśnie się magnetycznie i
przymocuje do tylnej części iPhone&#39;a 12/13. Naładuj swój smartfon 2x Bateria 10.000 mAh ma
wystarczającą moc, aby naładować iPhone&#39;a co najmniej 2x! Idealny towarzysz podróży do codziennych
dojazdów, wycieczek po mieście, festiwali i nie tylko. Najlepszy bezprzewodowy Power Bank dla iPhone&#39;a
12/13. Ten Power Bank został specjalnie zaprojektowany i skonstruowany, aby bezprzewodowo ładować
iPhone&#39;a 12/13 w najlepszy i najwygodniejszy możliwy sposób. Moc magnetyczna. Ponieważ magnesy w
tym Power Banku idealnie pasują do magnesów w Twoim iPhonie 12/13, zapewnia on optymalną pozycję
ładowania do bezprzewodowego ładowania. Magnesy są wystarczająco mocne, aby utrzymać Power Bank na
miejscu podczas ładowania i używania iPhone&#39;a.
Typ baterii Zewnętrzna
Pojemność baterii 10000
Typ ogniwa Li-poly
Porty USB 1 x USB 3.1 Type-C
Kolor (wyliczeniowy) Szary
Akcesoria w zestawie
Wymiary Wysokość artykułu (cm): 1.90 Szerokość artykułu (cm): 7.10 Długość artykułu (cm): 10.80
Waga 213
Pasuje do Kompatybilny z iPhone&#39;em 12/13
Pozostałe parametry Wejście (W): 18.00 Moc 1 (W): 7,50 Moc 2 (W): 20.00



Pojemność
akumulatora

10000

Kod producenta 8718182276138

Producent Xtorm

EAN 8718182276138

Kolor szary

Typ akumulatora litowo-polimerowy

Złącza USB typ C

Waga produktu 213

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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