
Powerbank Stacja ładująca 70
Indeks: 157865 Producent: Xtorm Kod producenta: XP070

Cena: 949.44 zł

Opis

Powerbank Stacja ładująca 70
Producent: Xtorm

Właściwości
Opis Przenośne gniazdo zasilania Xtorm 70 Czy kiedykolwiek chciałeś mieć dostęp do gniazdka sieciowego,
nawet gdy nie ma Cię w domu? Dzięki Xtorm Portable Power Socket 70 masz dostęp do potężnego gniazda
prądu przemiennego 70 W, gdziekolwiek jesteś. Został zaprojektowany do użytku w samolotach, więc możesz
z łatwością zabrać ten power bank na cały świat! Wszechstronny wybór portów - zawsze masz moc, której
potrzebujeszPower Station posiada nie tylko 70W wyjście AC, ale także zwykłe wyjście USB, a także 30W
wejście/wyjście USB-C PD. Oznacza to, że możesz ładować prawie wszystko, gdziekolwiek jesteś. Idealny
power bank na wszystkie Twoje przygody. Zaprojektowany do podróżyPower bank jest przeznaczony do
podróży i przygody. Ma wytrzymałą obudowę amortyzującą wstrząsy 360, a nawet gniazdo AC jest chronione
przed brudem i kurzem dzięki specjalnie zaprojektowanej pokrywie. Ekstremalna moc wszędzieNie ma
znaczenia, czy wybierasz się na kemping, w podróż, czy po prostu podróżujesz w dowolne miejsce zdalnie w
dzisiejszych czasach potrzebujesz wystarczającej ilości energii, aby zasilić wszystkie swoje urządzenia, a
przenośne gniazdo zasilania to doskonały sposób, aby to zrobić. Połącz go z panelem słonecznym i możesz
całkowicie wyjść z sieci, bez konieczności rezygnowania z urządzeń, bez których nie możesz żyć. Pojemność
akumulatora 69 Wh/19 200 mAh Wyjście 70 W AC Wejście/wyjście USB-C PD 30 W Wyjście USB Quick Charge
3.0 o mocy 18 W Wyjście USB 12 W
Typ baterii Zewnętrzna
Pojemność baterii 19200
Typ ogniwa Li-ion
Napięcie 220
Prąd wyjściowy (maks.) 2.4
Porty USB 1 x USB 3.1 Type-C
Porty USB 2 x USB 2.0 Type-A
Kolor (wyliczeniowy) Pomarańczowy
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Akcesoria w zestawie
Wymiary 5.4 x 7.1 x 18 cm
Waga 660
Pasuje do Uniwersalny
Pozostałe parametry Maksymalna moc: 70 W

Parametry



Pojemność
akumulatora

19200

Kod producenta XXP070

Kolor czarny

Producent Xtorm

EAN 8718182276084

Materiał obudowy inny

Złącza USB typ A, USB typ C

Cechy dodatkowe możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie, wbudowany wyświetlacz

Stan Nowy

Zdjęcia
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