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V. Parâmetros técnicos 
 

ITEM ESPEC. Características 

Capacidade 2 200 mAh Células de bateria de iões de lítio ecológicas e de 
alta energia 

Tensão de entrada CC 4,75 ~ 5,25 V Tensão do sistema de gestão de carregamento 
adaptada e inteligente 

Corrente de entrada 800 mA Sistema de gestão inteligente de entrada de 
corrente 

Tensão nominal de 
saída 

CC 5,0 V ± 0,25 V Saída de tensão adaptada, alarme inteligente de 
baixa tensão 

Corrente de saída 800 mA Deteção inteligente de carga e sistema de gestão 
de saída de corrente contínua 

Tempo de 
carregamento 

3 ~ 4 h Alta eficiência de carregamento 

Ciclo de vida ≥ 300 vezes (300 ciclos) 

Tamanho 90 x 32 x 23 mm Caixa 

Peso líquido 70 g Peso líquido do produto (sem acessórios) 

Acessórios USB Cabo/Certificado/Manual 

 
 
VI. Como utilizar 
 
1. Carregador para power bank 
Ligue o cabo padrão aplicável na ranhura USB do computador ou do carregador USB e, em 
seguida, ligue-o ao cabo Micro USB da energia móvel. Carga de reativação automática. Durante o 
carregamento, a luz do indicador de bateria fica intermitente; quando a luz do indicador de bateria 
fica continuamente acesa indica que o carregamento foi concluído. (Ver Figura 1, Figura 2) 
 
2. Carregador para produtos digitais 
Utilizando o cabo e o adaptador do produto digital, o interruptor eletrónico acender-se-á 
automaticamente. Tensão de saída de 5 V para utilização. (Ver Figura 3)  
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