Delock Power Bank 5000 mAh 1 x USB Τύπου-A, 1 x USB TypeC™
Περιγραφή
Η εξωτερική μπαταρία της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για όλες τις κοινές συσκευές με παροχή
ρεύματος USB. Το power bank διαθέτει μια θύρα USB
Τύπου-A και μια θύρα USB-C™, για να φορτίζετε δύο
συσκευές ταυτόχρονα. Η θύρα USB-C™ έχει δύο
λειτουργίες, τη φόρτιση του ίδιου του power bank και
παροχή ρεύματος στις συνδεδεμένες συσκευές.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x USB τύπου-A, θηλυκό
1 x USB Type-C™ θηλυκό
• Χωρητικότητα: 5000 mAh
• Έξοδος:
USB τύπου-A: 5 V / 2,4 A
USB Type-C™: 5 V / 3 A
• Είσοδος:
USB Type-C™: 5 V / 2,4 A
• διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
• Ένδειξη LED για την κατάσταση της μπαταρίας
• Προστασία υπερφόρτισης και υποφόρτισης
• Προστασία υπέρτασης κατά την είσοδο και προστασία υπέρτασης κατά την έξοδο
• Προστασία βραχυκλώματος
• Αυτόματη απενεργοποίηση
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C
• Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 80 °C
• Βάρος του power bank: περ. 160 γρ.
• Χρώμα: ασημί
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

Αρ. προϊόντος 41504
EAN: 4043619415045
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Συσκευή USB
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Power bank
• Καλώδιο USB Τύπου-A σε Type-C™, μήκους περ. 15 cm
• Βεντούζα
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
LED indikator:

battery status

Protection:

Overcharge protection
Over-discharge protection
Output overvoltage protection
Input overvoltage protection
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od pregrijavanja
Automatic power-off

Interface
Izlaz:

1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A
1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A

Ulaz:

1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A

Technical characteristics
Storage temperature:

-20 °C ~ 80 °C

Radna temperatura:

0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics
Weight:

160 g

Duljina:

136 mm

Width:

72 mm

Height:

9,5 mm

Boja:

silver
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