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Описание：

10400mAh Външна батерия

С капацитет от 10400mAh, TL-PB10400 може да зареди множество мобилни устройства като смартфони и таблети, когато ги 
използвате извън "цивилизацията", без да се притеснявате дали имате достатъчно заряд да говорите, браузвате или играете.  
Тя е идеална за домашна употреба, пътуваня, дълги самолетни полети и други активности извън дома.

Характеристики：
Висок капацитет от 10400mAh.

Двоен USB порт за едновременно бързо зареждане на две устройства.

Повече от 500 цикъла на зареждане на батерията.

Вградено фенерче, за да ви е под ръка вкъщи или навън.

Четири LED индикатора показват нивото на зареждане на 
батерията.

Вградените защити от късо съединение, свръхнапрежение, 
презареждане, пълно разреждане и прегряване, Ви осигуряват 
надеждно и сигурно зареждане.
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TL-PB1040010400mAh Power Bank

Размер

Вход

Индикатори

Интерфейс

Други функции

* TL-PB10400 е съвместим с повечето 5V DC адаптери. За 

по-голяма ефикастност, ние ви препоръчваме да 

ползвате 5V/2A адаптер за зареждането на TL-PB10400. 

* TL-PB10400 автоматично ще регулира тока в 

зависимост от вида на включеното устройство.

Капацитет

Тегло

Изход

Бутони

Съвместимост

Спецификации：

10400mAh

88.8×44.3×44.3 мм

241g

DC 5V/2A

DC 5V/2A и 5V/1A

4 LED индикатора показват нивото на заряд на батерията

1 бутон показва капацитета на батерията или включ./изключ. фенерчето  

1 Micro USB порт, 2 USB 2.0 порта

iPhone, iPad и повечето Android устройства

Фенерче

Диаграма:

TL-PB10400

Смартфон
Таблет

2A: 7h

Зареждане на TL-PB10400

Зареждане на мобилни устройства: 

1A: 10h

5V/1A

5V/2A

 Опаковка:
-  10400mAh Външна батерия

   TL-PB10400
-  Micro USB кабел 
-  Калъф
-  Упътване за употреба




