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Powerbank Xiaomi Mi 3
10000mAh Fast Charge
srebrny
Cena

54,99 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

126827

Kod EAN

6934177711596

Opis produktu
Power bank Xiaomi Mi 10000 mAh Srebrny
Power bank Xiaomi Mi to przenośny bank energii o pojemności
10000 mAh, który oferuje szybkie ładowanie i daje gwarancję,
że Twoje urządzenia będą działać nawet podczas najbardziej
pracowitych i najdłuższych dni w pracy. Dzięki szybkiemu
ładowaniu przez dwa porty USB Typu-A Twoje urządzenia
zostaną naładowane szybko, a sam power bank inteligentnie
rozpozna i dopasuje do niego natężenie prądu. A dzięki portom
wejściowym micro USB oraz USB-C możesz swobodnie ładować
ogniwa power banka.

Połączenie jakości i stylu
Minimalistyczna konstrukcja obudowy nawiązuje do
poprzedników serii bardzo smukłymi liniami i obłymi bokami.
Detale wycięte metodą CNC pasują do siebie co do milimetra i
dodają efektu eleganckiego wykończenia. Metalowa skorupa to
bardzo wysoka wytrzymałość konstrukcyjna. Obłe brzegi
obudowy to nie tylko design, to również zwiększona
wytrzymałość konstrukcyjna.

Zabezpieczenia zwiększające
bezpieczeństwo użytkowania
Power Bank Xiaomi Mi posiada szereg zabezpieczeń, które
zwiększają bezpieczeństwo jego użytkowania. Obwód OVP
zapobiega uszkodzeniom urządzenia przez przepięcia,
natomiast automatyczna ochrona płyty głównej i akumulatora
uchroni je w przypadku zwarcia. Ponadto, power bank posiada
zabezpieczenie przez przeładowaniem i nadmiernym
rozładowaniem, które skutkować może uszkodzenia
akumulatorów litowo-polimerowych. Dodatkowo, power bank
jest odporny na działanie temperatury dzięki ciepłoczułemu
mechanizmowi.

Producent
Pojemność nominalna
Rodzaj ogniwa
Ładowanie urządzeń ze złączem

Rodzaje złączy
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Xiaomi
10 000 mAh
Litowo-polimerowy
USB Typu-A
USB Typu-C
micro USB
USB Typu-A (Out)

USB Typu-C (In)
Micro USB (In)
Liczba wyjść
Napięcie nominalne

2
5,1 V
9V
12 V
1,5 A
2A
2,4 A

Prąd wyjściowy

Ładowanie bezprzewodowe
Dodatkowe informacje

Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

Powerbank Xiaomi Mi 3 10000mAh Fast Charge srebrny
Kabel USB - microUSB
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Nie
Fast Charge
Metalowa obudowa
Wskaźnik LED
Możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie
(OTP) Zabezpieczenie termiczne
(OVP) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
(OCP) Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem
(SCP) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
Zabezpieczenie przed przeładowaniem
Srebrny
148 mm
74 mm
15,5 mm

