
Dubbel draagbaar USB Power Pack - 10400 mAh

Productnummer: 49952
Stoomvoorziening x 2 - Twee USB-poorten!
Moet u een iPad en een iPhone opladen? Ga uw gang! Met het dubbele USB-
Power Pack kunt u 2 apparaten tegelijk laden. Met 2 USB-poorten voor het 
opladen, heeft u het extra gemak en de flexibiliteit van de mogelijkheid om 
meerdere apparaten op te laden wanneer dat nodig is.

Universele stoomvoorziening – Alles opladen!
Met een lithium-ion van 10400 mAh ondersteunt de Dual USB Power Pack 
het opladen van een grote verscheidenheid aan apparaten zoals iPhones, 
iPods en smartphones of draadloze Bluetooth-headsets die via micro-USB-
stations zijn opgeladen.

Optimale hoge capaciteit – Opladen en starten!
U kunt nu langer praten, naar meer muziek luisteren, meer games spelen en 
meer video's bekijken zonder dat u zich zorgen te hoeft maken dat de batterij leeg raakt. Als de stroom opraakt, plaatst 
u de Dual USB Power Pack en gaat u verder met wat u aan het doen bent.

Slank en draagbaar – Gemakkelijk mee te nemen!
Past probleemloos in een reistas of boodschappentas: de perfecte afmeting om mee te nemen op reis. Omdat de Dual 
USB Power Pack een licht gewicht heeft en goed is ontworpen, is het handig deze om mee te nemen in het geval u 
plotseling een stroomvoorziening nodig hebt.

Productgegevens

• Dubbele USB-poorten.
• Een verscheidenheid aan apparaten opladen waaronder iPads, tablets, iPhones, via Micro USB geladen 

smartphones, eReaders en meer. 
• Optimale hoge capaciteit - lithium-ion van 10400 mAh
• Licht gewicht, slanke vormgeving,
• Leds gegeven de stroomstatus van het Power Pack aan; druk op de stroomcontroleknop om de hoeveelheid 

resterende stroom te bekijken.
• Laadt een tablet ongeveer 100%+ op.
• Twee jaar beperkte garantie van Verbatim.

Specificaties

• Batterij: lithium-ion van 10400 mAh
• Batterijcapaciteit: 10400 mAh (38 Wh)
• Ingangsvermogen (USB): 5 VDC, max. 1.8A
• Uitgangsvermogen (USB): 5 VDC, max. 2.1A
• Productafmetingen: 103 mm x 47 mm x 23 mm (L x B x H)
• Productgewicht: 136 gram
• Gebruiksduur van batterij: 500 keer
• Voltage lithiumbatterij: 3,7 V
• Aantal lithium-ionbatterijen: 3

Oplaadtijden Power Pack (ongeveer)

• AC-opladen: 14.5 uur
• PC/USB-opladen: 29 uur

Inhoud verpakking:
Power Pack van 10400 mAh
USB-naar-micro-USB-kabel
Gebruikershandleiding
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