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V. Parametry techniczne 
 

POZYCJA SPEC. Cechy 

Pojemność 2200 mAh Przyjazne dla środowiska ogniwa baterii 
litowo-jonowej o wysokiej mocy 

Napięcie wejściowe Prąd stały 4,75 ~ 5,25 V Napięcie inteligentnego, adaptacyjnego 
systemu zarządzającego ładowaniem 

Prąd wejściowy 800 mA Inteligentny system zarządzania prądem 
wejściowym 

Znamionowe napięcie 
wyjściowe 

Prąd stały 5,0 V ± 0,25 V Adaptacyjne napięcie wyjściowe, 
inteligentny alarm powiadamiający o niskim 
napięciu 

Prąd wyjściowy 800 mA Inteligentne wykrywanie obciążeń oraz 
system zarządzania wyjściowym prądem 
stałym 

Czas ładowania 3 ~ 4 h Wysoka efektywność ładowania 

Cykl użytkowania ≥ 300 razy (300 cyklów) 

Rozmiar 90 x 32 x 23 mm Opakowanie 

Ciężar netto 70 g Ciężar netto produktu (bez akcesoriów) 

Akcesoria USB Przewód/certyfikat/instrukcja 

 
 
VI. Sposób użycia 
 
1.   Ładowarka do power banku 
Należy podłączyć zgodny ze standardami przewód z wtyczką do portu USB w komputerze lub do 
ładowarki USB. Następnie podłączyć przewód do mikro portu USB przenośnego urządzenia 
zasilającego, a ładowanie rozpocznie się automatycznie. Podczas ładowania wskaźnik baterii miga. 
Wskaźnik świecący światłem stałym oznacza zakończenie ładowania. (Patrz rysunek 1, rysunek 2) 
 
2. Ładowarka do urządzeń cyfrowych 
Zastosowanie przewodu i adaptera urządzeń cyfrowych spowoduje automatyczne włączenie 
elektronicznego przełącznika. Napięcie do użytku będzie wynosić 5 V. (Patrz rysunek 3)  
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