
 

Solar 4-Panel Powerbank 25000

Produto n.º:

420-56
EAN:

5 7 0 5 7 3 0 4 2 0 5 6 6

O Sandberg Solar 4-panel Powerbank 25000 oferece-lhe verdadeiramente toda a
energia necessária para todos os seus dispositivos com até 10 carregamentos de um
smartphone comum. Quando se está longe de uma tomada elétrica, pode facilmente
carregar o seu dispositivo através de um carregador portátil, por meio do grande painel
solar dobrável completo com 4 painéis solares. Desta forma, tem a certeza de que
consegue carregar sempre o seu equipamento. Obtém 2x ligações USB-A, assim como
1x ligação USB-C PD 18W para um carregamento rápido. Um adaptador está incluído
para o carregamento com um cabo MicroUSB. Também se inclui um mosquetão para
pendurar numa tenda ou mochila de forma a proceder ao carregamento solar. O
painel solar pode ser clicado para ligar ou desligar, conforme necessário. Esta é a
solução de carregamento móvel perfeita, quer seja para umas férias em família, uma
caminhada ou outra aventura.
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 Sandberg Solar 4-Panel Powerbank 25000

 Especificações
Capacity: 25000 mAh / 92.5 Wh
Battery type: Li-polymer
2 x USB output: 5V/3A (Max)
USB-C input/output: 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/3A (18W max)
Solar panel: 8 W
IPX4 Water resistant
Supports power-through

 Informação da embalagem

1 Sandberg Solar 4-Panel Powerbank 25000
1 USB-C to USB-C cable 30 cm
1 USB-A to USB-C cable 30 cm
1 Micro USB cable 30 cm
1 USB-C to MicroUSB adapter
1 Snap hook
1 Quick guide

Guia do utilizador: https://files.sandberg.world/support/manual/420-56 quick
guide-220514.pdf

 Dimensões

Produto Embalagem
Altura (cm) 18.70 23.30
Largura (cm) 9.80 5.80
Profundidade (cm) 4.50 14.00
Peso (g) 965.00 1,000.00
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