
Przenośna stacja ładująca 300 Xtorm
Indeks: 157256 Producent: Xtorm Kod producenta: XP300U

Cena: 2,230.37 zł

Opis

Przenośna stacja ładująca 300 Xtorm
Producent: Xtorm

Właściwości
Opis Przenośna elektrownia Xtorm 300Dzięki Xtorm Portable Power Station 300 masz dostęp do wydajnego
gniazda prądu przemiennego 300 W, gdziekolwiek jesteś. Dzięki dużej pojemności 281 Wh możesz zasilać
większe urządzenia, takie jak laptop, telewizor, a nawet chłodziarkę - przez wiele godzin! Połącz go z panelem
słonecznym Xtorm o mocy 100 W, aby doświadczyć prawdziwej wolności.Wszechstronna mocPower Station
oferuje 5 różnych stylów portów wyjściowych, dzięki czemu zawsze masz ten, którego potrzebujesz. Posiada
nie tylko potężne gniazdo prądu przemiennego o mocy 300 W, ale także zasilacz 12 V o mocy 120 W, taki jak w
samochodzie, który idealnie nadaje się do lodówek i lodówek. Power Station posiada również wszystkie typy
wyjść USB, których potrzebujesz do ładowania smartfona, tabletu, a nawet laptopa USB-C PD.Łatwe ładowanie
w pomieszczeniach, na zewnątrz i w podróżyŁaduj Power Station energią słoneczną, ładowarką ścienną, a
nawet z samochodu wszystko jest możliwe dzięki dołączonym kablom. Połącz go z panelem słonecznym
XPS100 - 100W Xtorm, aby doświadczyć prawdziwej wolności.Podczas ładowania elektrowni nadal możesz
używać wszystkich wyjść do zasilania i ładowania urządzeń, odblokowując nieograniczoną moc!Ekstremalna
moc wszędzieNie ma znaczenia, czy wybierasz się na kemping, w podróż, czy po prostu podróżujesz w
dowolne miejsce w dzisiejszych czasach potrzebujesz wystarczającej mocy, aby zasilić wszystkie swoje
urządzenia. Smartfony, aparaty fotograficzne, laptopy, drony, a nawet chłodnica; nic nie jest zbyt szalone dla
tej przenośnej elektrowni.Wyjątkowe cechy produktu: Pojemność akumulatora 281 Wh Wyjście 300W AC
Wejście/wyjście 60 W USB-C Wyjście USB Quick Charge 3.0 o mocy 18 W 2x wyjście USB 15,5 W Wyjście
ładowarki samochodowej 120 W 12 V (regulowane) 2x 60W 5,5mm DC wyjście Wejście prądu stałego 6,5 mm
Pojemność baterii 281
Typ ogniwa Li-ion
Napięcie 220
Porty USB 1 x USB 3.1 Type-C
Porty USB 1 x USB 3.0 Type-A
Porty USB 2 x USB 2.0 Type-A
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Akcesoria w zestawie Kabel konwertera DC MC4 na 6,5 mm Kabel do ładowania Kabel ładowarki samochodowej
Etui na kabel
Wymiary 15.4 x 14.2 x 24 cm
Waga 330
Pasuje do
Pozostałe parametry



Pojemność
akumulatora

78000

Kod producenta XXP300U

Kolor czarny

Producent Xtorm

EAN 8718182276114

Typ akumulatora litowo-jonowy

Złącza USB typ A, USB typ C

Cechy dodatkowe możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie, wbudowany wyświetlacz

Szerokość produktu 25.5

Wysokość produktu 29

Waga produktu 330

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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