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P-Bank
EFFEKTA P-Bank

Baterie portabilă

EFFEKTA® P-Bank este sursa perfectă de putere mobilă
pentru majoritatea echipamentelor mobile cu alimentare
max. 19V / 3.5A, curent continuu.
Conectaţi P-Bank-ul la echipamentele Dvs. : laptop,
DVD-player mobil, cameră digitală, cameră video, CDplayer portabil, PDA, telefon mobil, unitate GPS sau la
orice aparat portabil pentru a le mări timpul de funcţionare
(autonomie). Pe lângă alimentare P-Bank încarcă bateriile
interne ale aparatelor conectate.
Datorită dimensiunilor şi masei reduse puteţi să luaţi
EFFEKTA P-BANK cu Dumneavoastră oriunde.
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. Creşterea autonomiei laptop-ului cu până la 4 ore
. Design compact pentru transportare uşoară.
. Masă minimă pentru transportare uşoară.
. Design nobil.
. Tensiune de ieşire selectabilă de la 5 până la 19VDC.
. Poate fi utilizat în locul încărcătorului laptopului
. Ieşire DC separată USB : 5V, 1A
. Resetare automată la 5V pentru protecţia aparatelor
.

mobile conectate.
Şir LED-uri bine organizat pentru afişarea tensiunii şi
capacităţii bateriei

Opţiuni:
Baterie adiţională pentru creşterea autonomiei.
Peste 50 de mufe adaptoare pentru majoritatea
telefoanelor mobile standarde şi modelelor PDA, etc.
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http://www.effekta.ro

Sursă de putere mobilă DC
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Imagine stânga: Conţinut pachet P-Bank
1. Baterii
2. Husă de piele
3. Sursa de putere (Intrare AC 100~240V,
Ieşire DC 19V/ 3.2A)
4. Cablu ieşire
5. Adaptori mufe DC (8 buc.) cu sacoşă
Imagine dedesubt: Şir LED-uri bine organizat
pentru afişarea tensiunii şi capacităţii
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Specificaţii
Specificaţii

Durată de viaţă baterie
Timp de încărcare până la 100%
Tip baterii
Putere ieşire nominală
Putere max. ieşire
Curent max. ieşire
Tensiune de ieşire
Ieşire adiţională USB
Extensie baterie
Masă
Dimensiuni (În x Lă x Ad în mm)

Aprox. 300 cicluri de încărcare / descărcare
3-4 ore (prima încărcare aprox. 4-5 ore)
Acumulator Li-polymer, 2300 mAh
50 Watt
< 65 Watt
3.5A
5V/ 6V/ 7.5V/ 9V/ 12V/ 14V/ 16V/ 19V selectabil/ stabilizat
5V, 1A
Opţional/ dublarea capacităţii
400g
23.4 x 83.3 x 172.7

Adaptori livrate :
Tip A

Tip B

Tip C

Tip D

4.75 x 1.7 x 10.5mm
Tip E

5.5 x 2.1 x 10.5mm
Tip V

5.5 x 2.5 x 10.5mm
Tip Z

6.3 x 3.0 x 10.5mm
Tip 03

6.5 x 4.3 x 1.35 pin x 10.5mm

4.0 x 1.7 x 10.5mm

3.45 x 1.4 x 10.5mm

2.4 x 0.7 x 10.5mm

P-Bank este livrat cu 8 adaptori
care se potrivesc la majoritatea
echipamentelor mobile cu
alimenatare DC.

O baterie adiţională poate fi conectată printr-un port de extensie pentru creşterea autonomiei echipamentelor mobile :

http://www.effekta.ro

67

