15000

mAh
Bateria lítio-íon polimero
de alta qualidade

Enox15000

x6
Saída total máxima de 3,1Amp
para velocidades de
carregamento mais altas

Carrega o seu dispositivo
até 6 vezes *

x2
Indicadores LED que exibem
carga e status da bateria

Perfil ultra fino
y estojo de metal

Duas portas USB

Power bank portátil

KBH-200SV

Energia portátil e elegante
para recarregar sua vida
O Enox15000 é um power bank externo,
fino, com um estojo de metal que não é
apenas robusto e muito bonito, ele
também dissipa o excesso de calor
eficazmente. Este power bank de
alimentação de energia rápida oferece a
melhor produtividade onde você estiver,
mantendo o seu dispositivo móvel em
atividade para acompanhar você pelo
tempo que for!

Destaques
• 15000mAh de potência contidos dentro de
um estojo de alumínio fino e elegante
• Duas portas USB
• Power bank com entrada para carregamento
rápido 3,1A, três vezes mais rápido em
comparação com a entrada e saída padrão 1A
• Lanterna LED ultrabrilhante
• Indicadores LED convenientes exibem carga e
status da bateria
• Armazena energia suficiente para carregar
seus dispositivos que necessitam até várias
vezes*
• Compatível com a maioria dos dispositivos
portáteis recarregáveis
• Mais de 500 ciclos de recarga ao longo da vida
da bateria

Especificações
General
Conector de entrada
Voltagem de entrada
Conector de saída
Voltagem de saída
Bateria
Tipo de bateria/capacidade
Tempo de carregamento da bateria
Tempo de espera
Ciclos de recarga
Tempo de carregamento do dispositivo
Recursos de proteção
Sobretensão
Sobrecorrente
Sobrecarga
Descarga excessiva
Capacidade de abastecimento
simultâneo (tecnologia Pass-through)
Informações adicionais
Acessórios
Indicadores LED
Lanterna
Dimensões
Peso
Garantia

Micro USB para carregamento
CC 5V - 2000mA
2 x USB
CC 5V, 3,1A
Bateria lítio-íon 15000mAh
Aprox. 9 horas
225-270 dias
Mais de 500 vezes
Até 6 vezes*
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Cabo conversor de USB para micro USB
Sim, para carga e status da bateria
Sim
14,5x7,3x1,8cm
358g
Um ano
*Dependendo do dispositivo móvel que está sendo
carregado
**Dispositivo móvel não está incluído

klipXtreme.com

KlipXtreme® é uma marca registada. Todos os direitos reservados. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.
Qualquer menção deste tipo destina-se apenas a fins de identificação e, portanto, não deve ser interpretada como uma reivindicação de qualquer ou
todos os direitos relativos a essas marcas. Fabricado na China
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