
 USB-C

Deze slanke, lichte externe accu past gewoon in uw zak 
of tas en zorgt ervoor dat de batterijen van uw mobiele 
apparaten niet leeg hoeven te raken. De capaciteit van 
de Pocket Power 5K is 5000 mAh. Dit is voldoende om 
de nieuwste smartphones tot 1,5 keer op te laden, voor 
19 uur extra beltijd of 11 uur surfen op het internet.  
Met behulp van de meegeleverd micro-USB-kabel en  
de USB-C-adapter kunt u uiteenlopende apparaten  
veilig en efficiënt opladen, met tot 2,4 ampère.  
De externe accu zelf kunt u eveneens snel opladen  
met 2 ampère, zodat u altijd stroom bij de hand heeft 
voor uw mobiele apparaten.

• Onderzoek: Nu technologiebedrijven de overstap maken 

van Lightning en micro-USB naar USB-C, zullen 

consumenten steeds meer behoefte hebben aan 

accessoires die compatibel zijn met beide. Door het 

meeleveren van een USB-C-adapter met de Pocket 

Power 5K bieden we een alles-in-één-oplossing voor 

consumenten die onderweg mogelijk meerdere apparaten 

met verschillende aansluitingen willen opladen.

• Wat de consument wil: Een lichte, makkelijk mee te nemen 

powerbank die compatibel is met zowel micro-USB- als 

USB-C-apparaten.

DRAAGBARE LAADOPLOSSING

ACHTERGROND VAN HET PRODUCT:

• Externe accu met een capaciteit van 5000 mAh die een 
iPhone 7 tot 1,5 keer oplaadt

• 2,4 ampère beschikbaar voor het snel opladen van 
apparaten

• Ingangsstroom van 2 ampère voor het snel herladen van de 
externe accu zelf

• USB-C/micro-USB-adapter voor het opladen van USB-C-
apparaten 

• Makkelijk mee te nemen dankzij compacte vormgeving

• Micro-USB-kabel van 15 cm meegeleverd

• Lichte, efficiënte polymeercellen

IN ÉÉN OOGOPSLAG:

POCKET POWER 5K +  
USB-C™/MICRO-USB-ADAPTER
Voor USB-C- en micro-USB-apparaten



VOORDELEN

Al 30 jaar biedt Belkin baanbrekende technologie en vernieuwingen. 
Wij onderwerpen onze powerbanks aan uitvoerige testen op het 
gebied van vormgeving en prestaties, om ervoor te zorgen dat ze 
voldoen aan de strengste normen en apparaten veilig en efficiënt 
kunnen worden opgeladen. Bij oververhitting of een plotselinge 
stroompiek zal de accu zichzelf automatisch uitschakelen.

Grondig getest om gebruikers te kunnen garanderen dat hun 
apparaten beveiligd worden tegen stroompieken en spanningsstoten.

Deze powerbank kan dankzij de praktische adapter gebruikt worden 
voor het opladen van zowel micro-USB- als USB-C-apparaten.

Deze lichte, makkelijk mee te nemen powerbank heeft een  
capaciteit van 5000 mAh, dus u kunt uw apparaten in een  
oogwenk volledig opladen.
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Verkrijgbaar in: 
• Zwart, roségoud
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• Externe accu van 5000 mAh, micro-USB-kabel, USB-C/
micro-USB-adapter

BELKIN MAAKT HET VERSCHIL

VEILIGHEID EN KWALITEIT

COMPATIBILITEIT

OVERAL OPLADEN
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