BOOST CHARGE™-powerbank
5K en 10K met Lightning-connector
 eze makkelijk mee te nemen powerbank is speciaal
D
ontwikkeld voor de iPhone en de iPad en is de eerste
MFi-gecertificeerde powerbank op de markt die via een
Lightning-connector kan worden opgeladen. Dit
betekent dat u voor het opladen van de powerbank
dezelfde Lightning-kabel kunt gebruiken als voor het
opladen van uw iPhone. Deze unieke oplossing met één
kabel maakt deze kleine, dunne en lichte powerbank
ideaal voor het opladen van uw apparaten als u
onderweg bent. De kabel is volledig MFi-gecertificeerd
waardoor compatibiliteit met uw iPhone en iPad
gegarandeerd is.
Toepassingsvoorbeelden
• F orenzen die hun iPhone of iPad willen opladen, maar
geen stopcontact tot hun beschikking hebben.
• Consumenten die hun iOS-ervaring willen verbeteren
met minder apparatuur, waardoor ze onderweg
makkelijker en gestroomlijnder kunnen opladen.
Technische gegevens
• 5.000 mAh [F7U045]
• 10.000 mAh [F7U046]
Compatibiliteit
Voor iPhone en iPad
Inhoud van de verpakking
• Powerbank van 5.000 mAh [F7U045]
• Powerbank van 10.000 mAh [F7U046]
Belkin maakt het verschil
• A
 l meer dan 35 jaar baanbrekende technologie
en vernieuwingen
• Grondig getest voor veiligheid tijdens het laden
voor gebruikers en hun apparaten

• K
 an worden opgeladen met uw Lightning-kabel
voor een één-kabel-oplossing
• 2 jaar productgarantie en aangeslotenapparatuurgarantie tot € 2.000 voor zekerheid
en een gerust gevoel

BOOST CHARGE™-powerbank
5K en 10K met Lightning-connector
Productvoordelen
• D
 eze powerbank, die speciaal is ontwikkeld voor de iPhone en de iPad, bevat een geïntegreerde
Lightning-connector, waardoor er maar één kabel nodig is om zowel de iPhone/iPad
als de powerbank op te laden.
• MFi-gecertificeerd voor iOS-compatibiliteit en een gerust gevoel
• Powerbanks kunnen worden opgeladen via een oplaadstation voor de iPhone/iPad
• Met de 5K powerbank kunt u 35 uur* langer video's afspelen op de iPhone 8
• Met de 10K powerbank kunt u 70 uur* langer video's afspelen op de iPhone 8
• Met de 5K powerbank kunt u uw iPhone snel opladen met 1 USB-A-poort van 12 W/2,4 A
• De 10K powerbank heeft 2 USB-A-poorten met een totaal uitgangsvermogen van 17 W/3,4 A
• Lightning-ingang van 2,4 A voor het snel herladen van de powerbank
• De 4 ledlampjes geven de oplaadstatus van de powerbank aan
• Aangesloten-apparatuurgarantie garandeert veiligheid en kwaliteit van Belkin
• 2 jaar garantie
• Veiligheidsdriehoek bewaakt de temperatuur, de spanning en het schakelsysteem voor veilig gebruik
• Klein, dun en licht, dus makkelijk op te bergen en mee te nemen
De Belkin BOOST CHARGE-serie
 en serie krachtpatsers die razendsnel opladen. Ontwikkeld voor een naadloze integratie in elke omgeving
E
om snel en veilig te kunnen opladen, thuis, in de auto of onderweg. Het intelligente schakelsysteem herkent
het aangesloten apparaat, waardoor dit optimaal kan worden opgeladen. Daarnaast zorgen de universele
oplaadprotocollen, zoals USB-A, Lightning-connectors en USB-C, voor uitgebreide compatibiliteit.
Kenmerken van de Belkin BOOST CHARGE
•
•
•
•
•
•
•

Sneller opladen dan met een standaard 5W-lader
Uitgebreide compatibiliteit
Makkelijk mee te nemen
Intelligent schakelsysteem herkent aangesloten apparaten voor optimaal opladen
Door relevante instanties gecertificeerd voor compatibiliteit
Aangesloten-apparatuurgarantie tot € 2.000
Veiligheidsdriehoek bewaakt de temperatuur, de spanning en het schakelsysteem voor een veilig gebruik

Artikelnummer: F7U045btBLK/WHT, F7U046btBLK/WHT
*Maximale aantal extra afspeeluren voor video zijn berekend door de mAh-capaciteit van deze powerbank te vergelijken met het maximale aantal uren dat u video’s
kunt afspelen met een iPhone 8 of iPad (2017). Het werkelijke aantal extra uren kan afwijken afhankelijk van factoren die voor elke gebruiker anders kunnen zijn.
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