
Pojemność
akumulatora

5000

Kod producenta BPD004btWT

EAN 0745883841424

Kolor biały

Magnetyczny Power Bank ze standem biały
Indeks: 208556 Producent: Belkin Kod producenta: BPD004btWT

Cena: 184.14 zł

Opis

Magnetyczny Power Bank ze standem biały
Producent: Belkin

Właściwości
Opis Magnetyczny bezprzewodowy power bank 5K + podstawkaWydajne ładowanie
bezprzewodoweWykorzystując najnowszą technologię MagSafe, nasz kompaktowy power bank ma potencjał
ładowania 5000 mAh to wystarczająca ilość dodatkowej baterii na 19 godzin odtwarzania wideo dla
iPhone&#39;a 13 Pro. Obsługuje bezprzewodowe ładowanie przelotowe po podłączeniu do źródła zasilania,
dzięki czemu możesz pozostać w kontakcie, podczas gdy zasilasz swój power bank. Port USB-C zapewnia do
10W mocy ładowania do szerokiej gamy kompatybilnych urządzeń.Bezpieczne mocowanie
MagSafeKorzystając z technologii MagSafe, za każdym razem uzyskujesz płynne wyrównanie i szybkie
ładowanie bezprzewodowe. Wydajne połączenie magnetyczne utrzymuje iPhone&#39;a bezpiecznie na
miejscu, zarówno na postoju, jak i w podróży.Zobacz cały ekranNiezależnie od tego, czy grasz, przesyłasz
strumieniowo, czy przewijasz, nasz power bank utrzymuje Twoje urządzenie pod idealnym kątem do oglądania
bez klipsa lub uchwytu.Ładowanie przelotowePozostań w kontakcie bez przestojów. Połącz się i ładuj w tym
samym czasie, gdy surfujesz po Internecie, oglądasz filmy lub odbierasz połączenia.Wyposażony w
nóżkęInnowacyjna wysuwana podstawka umożliwia strumieniowe przesyłanie lub przewijanie podczas
ładowania telefonu.
Typ baterii Wewnętrzna
Pojemność baterii 5000
Porty USB 1 x USB 3.1 Type-C
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Akcesoria w zestawie PowerBank + podstawka Kabel USB-C na USB-C o długości 1m
Wymiary
Pasuje do iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone
13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini
Pozostałe parametry

Parametry



Materiał obudowy tworzywo sztuczne

Typ akumulatora litowo-jonowy

Napięcie nominalne 5

Liczba złączy
ładujących

2

Złącza inne, USB typ C

Cechy dodatkowe diody kontrolne

Szerokość produktu 9.37

Wysokość produktu 1.65

Głębokość produktu 6.35

Waga produktu 170

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.3

Stan Nowy
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