Carregador portátil USB 5200 da — Prateado
K38220WW

0.18kg

Quando está em viagem e precisa de carregar o seu dispositivo, o carregador portátil Power Bank 5200 é a
solução perfeita para carregar uma bateria descarregada. O carregador portátil inclui uma bateria de 5200 mAh
que possui alimentação de reserva suficiente para carregar completamente um iPhone® 6 Plus ou um Galaxy S5.
Com tecnologia PowerWhiz™, o carregador detecta automaticamente o seu dispositivo específico e fornece o
carregamento mais rápido possível, de forma completamente segura para o circuito. Um acabamento da capa
elegante em alumínio cria uma imagem profissional e a indicação de 4 LED permite que saiba quanta alimentação
resta no carregador. O carregador pode ser utilizado numa grande variedade de dispositivos, incluindo produtos
Apple, a maioria dos smartphones e tablets Android e muitos outros dispositivos carregados por USB.

Características
Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

173mm
120mm
29mm
0.22kg
085896382201
1

• A potente bateria de 5200 mAh com saída de 2,1 A carrega rápida e completamente um iPhone® ou um
Galaxy® S5
• A tecnologia PowerWhiz™ reconhece automaticamente o seu dispositivo e fornece um carregamento seguro e
rápido
• Acabamento em alumínio bonito e com estilo
• Indicador de nível de bateria de 4 LEDs permite-lhe saber a energia que resta
• Compatível com todos Apple®, a maioria dos Android™ e outros tablets e telefones carregados por USB

Mestre informações sobre o Caso

• Protecções de circuitos múltiplos asseguram que o seu dispositivo efectua carregamentos em segurança
170mm
130mm
210mm
1.26kg
UPC#
50085896382206
Quantidade Unidade
5

• Melhor para Smartphones, Tablet PCs
• Carrega Tablets (2.1 AMP) 1
• Cor Silver
• Cor Prata

Informações sobre Envio

Período de Garantia

• Cabo de carregamento USB incluído.

• Ligações Micro USB
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