
Houd uw apparaten opgeladen met een powerbank  
(of draagbare externe accu) met een hoge capaciteit,  
die makkelijk in uw tas past. Met 15.000 mAh steekt de 
Pocket Power 15K met kop en schouders uit boven 
andere draagbare externe accu's die momenteel 
beschikbaar zijn. Dit is namelijk genoeg om een 
smartphone tot vijf keer* op te laden. Twee universele 
USB-A-poorten leveren samen tot 3,4 ampère voor het 
snel en veilig opladen van allerlei apparaten, waaronder 
smartphones, smartwatches, fitnessbandjes, 
hoofdtelefoons en luidsprekers. De powerbank zelf kan 
tussen het opladen van uw apparaten door ook snel 
worden opgelden met 2 A / 5 V, zodat u altijd stroom bij 
de hand heeft.

• Onderzoek: Smartphones spelen een steeds grotere rol  

in ons dagelijks leven. Niet alleen als communicatiemiddel, 

maar ook als camera, muziekspeler, navigatiesysteem en 

om te surfen op het internet. Daarom wordt het voor 

consumenten steeds belangrijker dat hun accu onderweg 

niet leeg raakt.

• Wat de consument wil: Een draagbare externe accu met  

een hoge capaciteit om een smartphone snel en veilig op  

te laden en zo de gebruiksduur aanzienlijk te verlengen.

POCKET POWER 15K

OVERAL OPLADEN ACHTERGROND VAN HET PRODUCT

Geschikt voor:
Smartphones  
Tablets  
Smartwatches  
Fitnessbandjes  
Hoofdtelefoons  
Luidsprekers  
Actiecamera's  
Drones 
Bluetooth®-apparaten

• Externe accu van 15.000 mAh

• 3,4 A / 5 V beschikbaar voor het snel opladen  
van apparaten

• Ingangsstroom van 2 A (5 V) voor het snel herladen  
van de powerbank zelf

• 2 universele USB-poorten

• Makkelijk mee te nemen dankzij compacte vormgeving

• Micro-USB-kabel van 15 cm voor het opladen van  
de powerbank

• 4 ledlampjes voor weergave van het accuniveau

• Lichte, efficiënte polymeercellen

• Duurzame, plastic behuizing

• Aangesloten-apparatuurgarantie van € 2000

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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15.000 mAh is voldoende om de nieuwste smartphones tot 5 keer 
op te laden, voor 43 uur extra beltijd of 34 uur surfen op het 
internet.* Met deze powerbank die uw toestel dagenlang van 
stroom voorziet, hoeft u niet meer gehaast een stopcontact op te 
zoeken en blijft u bereikbaar.

Via de twee USB-poorten van de powerbank kunt u twee apparaten 
tegelijk opladen. U hoeft dus nooit te kiezen tussen uw telefoon of 
tablet, camera of luidsprekers of een ander apparaat.

Accu's van Belkin zijn voorzien van sensoren die de temperatuur, 
de spanning en het schakelsysteem bewaken zodat uw apparaat 
niet oververhit of door een spanningspiek beschadigd raakt.  
Bij oververhitting, spanningsschommelingen of schakelstoringen 
schakelt de accu zichzelf onmiddellijk uit ter bescherming van 
uw apparaten.

Dankzij de stijlvolle vormgeving en de lichte onderdelen kunt u deze 
powerbank gemakkelijk meenemen. De duurzame kunststof behuizing 
beschermt de elektrische schakelingen en helpt beschadiging in  
uw zak of tas voorkomen. De krachtige polymeercellen zijn een 
efficiënt en licht alternatief voor traditionele cellen, waardoor de 
Pocket Power 15K nog makkelijker mee te nemen is.

** Het product wordt geleverd met een aangesloten-
apparatuurgarantie van tot € 2000. Dit houdt in dat wij alle 
apparaten die bij correcte aansluiting op onze lader worden 
beschadigd door een spanningsstoot, stroompiek of blikseminslag, 
zullen repareren of vervangen tot een bedrag van € 2000.

Twee universele USB-A-poorten leveren in totaal 5 V / 3,4 A zodat u 
uw apparaten in een handomdraai kunt opladen. Sluit eenvoudigweg 
de meegeleverde kabel aan op uw apparaat om met opladen te 
beginnen. De powerbank zelf kunt u tussen het opladen van uw 
apparaten door ook snel opladen via de 5V/2A-micro-USB-poort.  
U hoeft hem alleen maar met de meegeleverde micro-USB-kabel aan 
te sluiten op een wandlader of andere voedingsbron.
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• Powerbank van 15.000 mAh 

• Micro-USB-kabel van 15 cm

KEER OP KEER OPLADEN OPLADEN VIA TWEE POORTEN

DE VEILIGHEIDSDRIEHOEK

ZEER MAKKELIJK MEE TE NEMEN  

AANGESLOTEN-APPARATUURGARANTIE TOT € 2000

5 V / 3,4 A = SNEL OPLADEN

* Uit interne tests blijkt dat de iPhone 7 (met iOS 10) tot vijf keer opgeladen kan worden zonder tussentijds herladen van de 
powerbank. Oplaadbare lithium-ionpowerbank; ingangswaarden: 5 V, 2 A; uitgangswaarden: USB-poort 5 V, 3,4A; celcapaciteit 
15.000 mAh, 55,5 Wh, 3,7 V, INP11/66/113-3 De extra batterijduur is gelijk aan 43 uur extra beltijd of 34 uur surfen via 3G-internet  
op een iPhone 7 (met iOS 10), gebaseerd op de beltijd zonder tussentijds herladen. (Bron: which.co.uk)   

© 2017 Belkin International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende 
rechthebbenden. iPhone is een handelsmerk van Apple, Inc., dat gedeponeerd is in de Verenigde Staten en in andere landen.    
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