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LANYARD3 Nabíjecí USB lanyard 4v1
Minimální objednávka: 100 ks
Nabíjecí USB lanyard s otočnými konektory 4v1
(MicroUSB, 2x USB-C, Lightning). Kryt lanyardu
je doplněn o karabinku na zavěšení ID karty
nebo klíčů.
Možnost plnobarevného potisku.
Rozměry:860x13mm
Cena s potiskem /sublimace: 100 ks – 124,Kč/kus

UC037 Datový vytahovací USB kabel
3v1
Minimální objednávka: 50 ks
Jeden kabel na vše! Všestranný datový
vytahovací USB kabel ocení především
uživatelé používající Apple nebo Android
zařízení. Obsahuje konektory MicroUSB
(Android), USB-C (Android) a Lightning
(iPhone).
Počet výstupů:3 – MicroUSB, Lightning,
USB-C
Délka:100 cm
Dobíjecí výkon: 2,4A
Cena včetně potisku 1 barva:
50 kusů - 251,- Kč/kus
100 kusů - 227,- Kč/kus

UC038 Nabíjecí USB kabel 4v1
Minimální objednávka: 50 ks
Univerzální kabel s konektory MicroUSB (Android), 2x USB-C a
lightning (iPhone). Kabel je jedinečný přítomností USB-C
konektoru na obou koncích. Díky kovovým prvkům lze na kabel
snadno gravírovat Vaše logo, maximální velikost loga je
25x8mm. Kabel je dostupný ve stříbrné barvě.
Cena včetně laseru loga
50 kusů: 144,- Kč/kus
100 kusů: 139,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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CA012 Univerzální cestovní adaptér s výsuvnými
vidlicemi pro typy zásuvek ve více než 150 zemích.
Výstupy s vidlicemi jsou doplněny o 4 USB porty.
Specifikace:
Vidlice : Evropa, Spojené Království, Austrálie, Spojené
Státy
Výstup: 5V 2.4A
Cena včetně potisku 1 barva – 100 ks – 350,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

USB nabíječka do auta NA009
USB adaptér je vhodný do každého standardního typu
zapalovače v automobilu. Dobije dvě zařízení současně a
zároveň je vhodná pro reklamní potisk. Adaptér je opatřen
stylovým stříbrným prstencem. Vstup: 12-24 V
výstup: 5V 2.1A nebo 5V 1A (max celkem 2.1A)
Produkt je ideální k reklamnímu potisku.
Cena včetně laseru loga:
50 kusů - 161,- Kč/kus
100 kusů - 129,- Kč/kus

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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TX0472 Technaxx čistička vzduchu do auta
Čistička a osvěžovač vzduchu pro napájení ze
zapalovače ve vozidle 12V. Osvěžuje a čistí
vzduch ve vašem autě, odstraňuje cigaretový
kouř, smog, výpary a pachy uvnitř automobilu a
zajištuje iontovou rovnováhu ve vašem voze.
Cena: 355,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

USB pero Touch Stylus XT374
Minimální objednávka: 50 ks
Elegantní tenká propiska s vysouvacím USB flash diskem a
zabudovaným stylusem pro ovládání vašeho telefonu.
Dostupná v černé nebo bílé barvě. Ideální k potisku nebo
gravírování laserem.
Kapacita: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Rozhraní:2.0
Rozměry:145x15mm
Cena: na dotaz – dle kapacity USB

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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LOCK01 Chytrý zámek s otiskem prstu
S naším chytrým zámkem budou vaše věci vždy v
bezpečí. Odemykaní na otisk prstu je mnohem
spolehlivější než odemykání kódem, který je možné
uhodnout nebo zapomenout. Zámek má paměť na 10
otisků pro přístup více uživatelů a díky 80mAh baterii
vydrží na jedno nabití 6 měsíců. Dobíjí se přes USB
kabel.
Cena: včetně laseru loga
50 kusů – 668,- Kč/kus
100 kusů: 632,- kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

XT492 USB Flash disk s otiskem prstu
Minimální objednávka: 100 ks
Tento USB Flash disk je výjimečný svým
rozdělením na otiskem zabezpečený a
nezabezpečený oddíl. Uživatel, jehož otisk
prstu nebyl uložen v ovládacím programu
disku, se do chráněného oddílu
nedostane. Ovládací program umožňuje
uložit až 6 různých otisků prstů: z toho 1
pro administrátora a 5 pro uživatele.
Cena – kapacita 32 GB včetně laseru
loga: 100 ks 669,- Kč/kus

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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PB064 Power Outdoor 10000mAh
Minimální objednávka: 50 ks
Power Outdoor je solární powerbanka dostupná v kapacitách 8000mAh a
10000mAh. Je velmi odolná a vhodná do venkovního prostředí. Tuto
powerbanku můžete mít vždy sebou. Lze ji připnout na tašku, na pásek nebo
klíče. Dva USB výstupy umožní nabíjet více zařízení zároveň. Dostupná v
zelené, oranžové, černé a šedé barevné variantě.
Cena včetně potisku 1 barva:
50 ks – 495,- Kč/kus
100 ks – 461,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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PB057 Power Sunbeam 8000mAh
Power SUNBEAM je solární a vysoce odolná power banka ideální do
venkovního prostředí. Je vodotěsná, prachuvzdorná a odolná proti nárazu.
Monokrystalický solární panel mění sluneční paprsky na energii, kterou dále
předává vašim zařízením. Tato power banka má i zabudovanou LED svítilnu.
Power SUNBEAM je ideální k reklamnímu potisku.
Cena s potiskem 1 barva:
50 kusů – 492,- Kč/kus
100 kusů – 453,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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PORT Designs batoh NEW YORK
NEW YORK je revoluční batoh s integrovaným USB
portem. Kompatibilní s 15,6“ notebookem a 10,1“
tabletem.
Hodí se do jakéhokoli počasí díky voděodolné
tkanině.
Tajná zadní kapsa vám umožní schovat a uchovávat
například cestovní pas nebo chytrý telefon.
Popruh vám umožní připevnit batoh na rameno
vozíku.
VLASTNOSTI
• Integrovaný USB port
• Tendy Urban batoh
• Kompaktní a moderní batoh
• Vystužená kapsa pro notebook 15,6 “ s oddělenou
kapsou pro tablet do 10,1“
• Tajná zadní kapsa na zip pro příslušenství
• Polstrovaná záda a ramena pro optimální pohodlí
• Popruh na vozík
• Vyrobeno z materiálu odpuzujícího vodu a
voděodolných zipů

Cena: 1425 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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PORT Designs batoh CANBERRA

Batoh Canberra je tenký a moderní batoh s
vyhrazeným prostorem pro váš 13/14 „notebook. Jeho
elegantní design byl vyvinut našimi designéry v
našem tvůrčím studiu v Paříži.
Pro optimální pohodlí se naši návrháři rozhodli pro
ergonomický zádový a ramenní popruh. Kromě toho
je celková konstrukce batohu plně vycpaná a
poskytuje dodatečnou ochranu všem vašim osobním
věcem i počítačovému vybavení.
VLASTNOSTI
• Kompaktní, lehký a elegantní batoh
• Prostor vyhrazený pro notebook 13/14 “
• Vnitřní organizér pro pero a příslušenství
• Polstrovaná záda a ramena pro optimální pohodlí
• Přední kapsa na zip pro příslušenství
• Elegantní zlaté provedení
• Ergonomická a polstrovaná rukojeť

Cena: 947,- Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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PORT Designs batoh SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO je revoluční batoh s integrovaným USB
portem. Kompatibilní s 15,6“ notebookem a 10,1“ tabletem.
Batoh má velkou kapacitu a přesto váží pouhých 740g. Má
všechny rysy soudobých batohů, včetně nejrůznějších
užitečných kapes a také vyztužených přihrádek pro notebook a
tablet, takže udrží cennou elektroniku v bezpečí. Hodí se do
jakéhokoli počasí díky voděodolné tkanině. Tajná zadní kapsa
vám umožní schovat a uchovávat například cestovní pas nebo
chytrý telefon. Popruh vám umožní připevnit batoh na rameno
vozíku.

VLASTNOSTI:
•
Integrovaný USB port
•
Kompaktní a moderní městský batoh
•
Vystužená kapsa pro notebook 15,6 “ s oddělenou kapsou
pro tablet do 10,1“
•
Tajná zadní kapsa na zip pro příslušenství
•
Polstrovaná záda a ramena pro optimální pohodlí
•
Přední kapsa na zip pro rychlý přístup
•
Popruh na vozík
•
Vyrobeno z materiálu odpuzujícího vodu a voděodolných
zipů

Cena: 998,- Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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JAM Chill Out

Bluetooth reproduktor Chill Out se díky svému
kompaktnímu designu a velikosti pohodlně vejde do
dlaně. Je ideálním společníkem nejen doma, ale i na
párty v parku nebo u vody. Rozhodně není „z cukru“,
se stupněm krytí IP67 zvládne déšť, prach i pád do
bazénu. Prodloužený dosah Bluetooth až na 30 metrů
dovolí zanechat náchylnější mobilní telefony v
bezpečné vzdálenosti. S výdrží baterie až 8 hodin
nezkazí žádnou zábavu.
Parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Až 8 hodin přehrávání
Vodě a prachu odolné (IP67)
Bluetooth v4.2 ( dosah 30 m)
Integrovaný nabíjecí kabel
Hands free
Mono reproduktor– 3W
Aux-in
rozměry: 79x79x 90 mm
impendace: 4Ω
frenkvence: 180Hz to >17kHz
intenzita zvuku: 80d

Cena: 601,- Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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JAM Hang Up

Bluetooth reproduktor JAM Hang Up ohromí stylovým
designem a skvělým zvukem.
Zpíváte si rádi ve sprše? S ochranou IP67 to není
vůbec problém. Navíc díky inovativní lepící podložce
můžete reproduktor přichytit přímo na dlaždice uvnitř
sprchového koutu. Díky Bluetooth v4.2 s dosahem až
30 metrů zůstane váš mobilní telefon v bezpečné
vzdálenosti od cákající vody. Oblíbenou hudbu si
budete užívat až 8 hodin na jedno nabití. Reproduktor
dobijete snadno pomocí integrovaného kabelu.
Součástí je i vestavěný mikrofon pro bezproblémové
handsfree volání.

Parametry:
•
•
•
•
•
•

Až 8 hodin přehrávání
Vodě a prachu odolné (IP67)
Bluetooth v4.2 ( dosah 30 m)
Integrovaný nabíjecí kabel
Hands free
Mono reproduktor– 3W

Cena: 573 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Sony SRS-XB23 reproduktor, IP67,
Bluetooth® a Extra Bass™
Reproduktor SRS-XB23 je kompaktní, lehký a snadno se
přenáší, takže si ho nezapomeňte přibalit, ať už míříte kamkoli.
Má tvar podobný outdoor lahvi (76 mm průměr, 218 mm výška)
a tak ho můžete snadno umístit do venkovní kapsy na lahev v
batohu, nebo držadla na kempingové židli apod. Lze používat v
horizontální i vertikální pozici. Vybavený je i poutkem se
stahovací koncovkou pro zavěšení.
Má dva aktivní reproduktory nového designu X-Balance pro
lepší reprodukci hudby (průměr 51 mm) a dva pasivní radiátory
pro čisté basy (průměr 41 mm).

Reproduktor je odolný vůči vodě vč. mořské, rzi a prachu s
IP67. Je omyvatelný (ne pratelný), snese i běžné hrubší
zacházení (např. samovolný pád).
Výdrž baterie (2700 mAh) až 12 hodin s Extra Bass režimem 10
hodin.
Doba nabíjení cca 4 hodiny.
Možnost propojení až 100 reproduktorů díky funkci Party
Connect. Nabizí také možnost spojení dvou repro do tzv. Stereo
módu (tlačítkem na zadní straně repro).

Cena: 2375 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Zvukové mody Clear Audio+ pro čistší podání zvuku (vybaveno
zesilovačem S-Master), DSEE pro upscaling nahrávek s horším
bitrate, Extra Bass pro hlubší basy a Stamina Mode pro delší
výdrž na baterii.
Možnost použít i jako hands-free s vícesměrovým mikrofonem.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
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JAM Been There

Lehká a stylová Bluetooth sluchátka JAM Been There
jsou vhodná pro celodenní nošení. Výdrž baterie
zajistí až 14 hodin nepřetržitého poslechu. Na jedno
nabití si tak můžete užívat oblíbenou hudbu nejen v
práci, ale i cestou domů nebo třeba do fitness centra.
Ani tam sluchátka odkládat nemusíte a to díky potu
odolné úpravě IPX4. Vestavěný mikrofon dovolí
pohodlné vyřizovaní hovoru v režimu handsfree.
Sluchátka je možné propojit i se zařízeními bez
technologie Bluetooth pomoci audio kabelu 3,5 mm
jack.
Parametry:
• Bluetooth v4.0 (15m)
• Odnímatelný audio kabel 3,5mm jack
• Hands-free
• Voděodolná proti dešti a potu (IPX4)
• Výdrž baterie až 14 hodin

Cena : 936 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

MARLEY Positive Vibration XL
Bluetooth® 5.0, sluchátka přes hlavu s
ovladačem a mic
Sluchátka Positive Vibration XL mají příjemný design,
plný života. Pomůžou vám světu ukázat, jaký životní
styl žijete.
Bluetooth® 5.0 nabízí dosah až 12metrů.
Po 10min USB-C Quick Charge nabíjení dokáží
sluchátka přehrávat hudbu až 4hodiny. Pokud chcete
využít plný potenciál, ponechte sluchátka v nabíječce
cca 2,5h a dosáhnete tak výdrže baterie 24hodin.
Sklopná konstrukce pro bezpečnou a pohodlnou
přepravu.
40 mm dynamické měniče poskytují zvuk se skvělými
basy.
Ultra-jemné náušníky z pamětové pěny jsou komfortní
a poskytují izolaci od vnějších ruchů. Lehký,
čalouněný hlavový most.
Vyrobeno z ekologických materiálů: recyklovaného
hliníku, dřeva a tkaniny.
Kabel s textilním povrchem pomáhá redukovat
zauzlení při používání.

Cena: 2063 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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MARLEY Uprise - Brass, sportovní
bluetooth
sluchátka do uší s ovladačem a
mikrofonem
Nový model UPRISE jsou komfortní sportovní sluchátka, která
jsou odolná proti potu a povětrnostním vlivům. Vydrží hrát až 8
hodin na jedno nabití přičemž doba nabíjení je pouhé 2 hodiny.

Silné dynamické měniče poskytují čistý, rázný zvuk se silnými
basy.
2 velikosti náhradních ušních silikonových nástavců poskytují
dokonalou izolaci okolního hluku.
Vyrobeno z ekologických materiálů: přírodní vlákno, silikon
REGRIND™ a recyklovaný hliník.
Kabel s textilním povrchem pomáhá redukovat zauzlení při
používání. Je speciálně vyroben tak, aby eliminoval statickou
elektřinu, takže zvuk je jasný a zřetelný. Ovladač dlouhý 4,5
cm je vybaven 3 tlačítky a mikrofonem takže můžete ovládat
hudbu pomocí ovladače a zároveň vyřizovat telefonáty aniž
byste museli vyndávat telefon z kapsy.

Cena: 1 612 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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QCY - T5e, zcela bezdrátová špuntová
sluchátka s dobíjecím uzavíratelným
boxem
Bezdrátová sluchátka bez kabelu s technologii Bluetooth v5.0 nabízejí
snadné párování.
Kvalitní mikrofony zajišťují čistý přenos hlasu s dobrou srozumitelností
Dotykové ovládání pro kontrolu přehrávané hudby i telefonních hovorů
Reálná výdrž na jedno nabití je 5 h + dalších 25 h při opakovaném
dobíjení z pouzdra
Odolnost proti potu a stříkající vodě dle normy IPX5
SPECIFIKACE:
•
MATERIÁL NÁUŠNÍKŮ: Silikon
•
MĚNIČE: 6 mm, dynamický, uzavřená konstrukce
•
KOMPATIBILITA: IPX5, Bluetooth 5.0, AAC
•
HMOTNOST: 4,3 g(každé sluchátko) + 35 g pouzdro
•
NAPÁJENÍ: 40mAh Li-ion (výdrž 5 h) + 380mAh Li-ion (až 25h
používání)
•
MIKROFON: ano
•
MATERIÁL TĚLA: Plast
•
BARVA: černá
•
TYP PŘIPOJENÍ: Bluetooth
•
TVAR NÁUŠNÍKŮ: Do uší (in-ear, intraaural)
•
FREKVENCE: 20–20000 Hz
•
CITLIVOST: 102 dB
•
IMPENDANCE: 16 Ω
•
ROZMERY POUZDRA: 72×36×28 mm

Cena: 527 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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TWS Bluetooth sluchátka i10
Zcela bezdrátová sluchátka s BT úrovně 5.0 přináší
perfektní vydrž v malém těle. Dobíjecí pouzdro s
kapacitou 420 mAh zajisti více jak 25 hodin poslechu
na jedno nabití pouzdra. Sluchátka nemají žádná
tlačítka a přesto se snadno ovládají díky dotykovému
senzoru.
Sluchátka lze také použít pro příjem telefoniích
hovorů.
Dostupná jsou v bílé, černé, růžové a modré barvě

Specifikace:
Rozměry: 56x21x44 mm
Frekvence: 2 405-2480 GHz
Impendance: 32 Ω
Bluetooth: 5.0
Doba nabíjení : 1h
Výdrž sluchátek na jedno nabití: 4 hodiny

Cena: 361 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Sponge Smartwatch SURFWATCH
Surfwatch jsou stvořena pro aktivní lidi, kteří chtějí používat
stejné hodinky pro práci, cestování a další aktivity.
Tyto hodinky jsou vodotěsné, takže s nimi můžete jít surfovat,
plavat nebo rybařit. Umožní i potápění do hloubky 50m.
Vyměnitelná baterie CR2430 s výdrží až 1rok, díky tomu
nemusíte hodinky stále nabíjet.
Vzdálené ovládání díky Bluetooth a sportovní funkce.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• Displej: 1,21 „
• Bluetooth: 4,0
• Materiál hodinek: Alloy
• Odolnost proti vodě: 5 ATM (50m)
• Upozornění: Upozornění na volání
• Podpora OS: iOS, Android
• Baterie: vyměnitelná CR2430 Životnost baterie až 12
měsíců
• Funkce aktivit: Celodenní sledování - Krokoměr, počítadlo
kalorií, sledování vzdálenosti
• Další funkce: dálkové ovládání, stopky

Cena: 705 Kč/ks

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Sandberg bezdrátová nabíječka Qi
Wireless Charger Pad 15W
S bezdrátovou nabíjecí podložkou Sandberg Wireless
Charger Pad můžete svůj chytrý telefon nabíjet zcela
bezdrátově!
Svůj chytrý telefon prostě položte na stylovou nabíjecí
podložku. A to je vše!
Váš telefon se okamžitě začne nabíjet, a to bez
jakýchkoliv kabelů.
Nabíječka podporuje chytré telefony kompatibilní s
technologií QI.
Specifikace:
• Konektory: 1 x USB-C(F)
• Vstup: DC5V / 2A, 9V / 1.67A, 12V 1.5A-3A
• Výstup: 15W, 10W, 7,5W, 5W
• Nadproud, přepětí, ochrana proti přehřátí
• Frekvence: 110 - 205 KHz
• Vzdálenost nabíjení: ≤10 mm
• Účinnost nabíjení: 85%
• Bezdrátový standard: Qi
• Materiál: Hliník + látkový materiál
• Rozměry: 0,9 x 8,2 x 8,2 cm
• Rozměry balení: 16,6 X 9 X 2,5 cm
• Hmotnost balení: 60 g

Cena: 703 Kč/ks
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Sandberg Wireless Charger Mousepad
10W, nabíjecí podložka pod myš
S podložkou pod myš Sandberg Wireless Charger Mousepad,
budete mít svůj chytrý telefon při práci na počítači stále u sebe
– dokonce i při jeho bezdrátovém nabíjení.
Stačí jej položit na vyvýšenou oblast po pravé straně podložky
pod myš a baterie se začne nabíjet.
Podložka pod myš se vyznačuje pohodlným měkkým povrchem
příjemným na dotek, který optimalizuje přesnost myši.
Nabíječka podporuje chytré telefony kompatibilní s technologií
QI.
Specifikace:
•
Konektory: 1 x micro USB female
•
Vstup pro standardní režim: 5V / 2A
•
Vstup pro režim rychlého nabíjení: vyžaduje nabíječku
Quick Charge 3.0 až 9V / 1.67A
•
Výstup: 10W (max.)
•
Frekvence: 110 - 205 KHz
•
Vzdálenost nabíjení: 3 až 8 mm
•
Účinnost nabíjení: 75%
•
Bezdrátový standard: Qi
•
Rozměry: 34,5 x 21,5 x 0,6 cm
•
Rozměry balení: 37 x 23 x 1,5 cm
•
Hmotnost balení: 350 g

Cena: 487 Kč/ks
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Aroma difuzer světlé dřevo 130ml
Vylaďte svůj domov do atmosféry pohody a klidu pomocí
našeho zvlhčovače vzduchu. Vhodné pro aromaterapii,
chromoterapii (terapie pomocí světla), vzhledem ke svému
designu je tento přístroj i stylovým interiérovým doplňkem.
Tento přístroj přemění vodu na jemnou vodní páru. Přidáte-li do
vody pár kapek esenciálního oleje, aroma difuzér je působením
ultrazvuku rozloží na jemné mikročástice, které provoní váš byt.
Technické parametry:
Objem zásobníku: 130ml
Provozní napětí: 5V
Příkon: 3W
Automatické vypnutí: po 4h
Rozměr: 95×150mm
Váha: 130g
AC adaptér: DC 5V USB

Cena: 301 Kč/ks
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Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000 mAh, solární nabíječka, černá
S outdoorovou solární powerbankou Sandberg 10000 svůj chytrý telefon nabijete až čtyřikrát.
Přesto je však stále velmi kompaktní a vašemu batohu na váze příliš nepřidá. Powerbanka je vybavena účinným
solárním panelem vyrobeným v USA, který generuje dostatek energie k dodatečnému nabití chytrého telefonu za
slunečného dne.
Powerbanka je pevně zapouzdřena a chráněna krytím IP66, které je bezpečné za každého počasí, a vydrží i v
případě zapadnutí do sněhu, na zádech v batohu při procházce po řece nebo při pádu do pouštního písku.
Solární powerbankou + baterka.
Vodotěsný a extrémně odolný.
Konektory USB-C a USB-A.
Specifikace
Kapacita: 10000 mAh / 37 Wh
Solární panel: 5V / 300 mA
Vstup Micro USB: 5V / 2A Max
Vstup USB-C: 5V / 3A Max
USB výstup: 5V / 3A Max
Výstup USB-C: 5V / 3A Max
Rozměry a hmotnost balení: 21,5 x 11 x 3 cm/ 300g
Cena: 988,- Kč/kus
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Sandberg přenosný zdroj USB 8000 mAh, Outdoor Solar powerbank, pro chytré telefony, černý
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 8000 je přenosná baterie, která se nabíjí přes USB port nebo vestavěné solární články.
Získáte až 3 nabíjecí cykly pro typický chytrý telefon a díky pevnému a vodě odolnému krytu funguje i za nepříznivých podmínek.
SPECIFIKACE
Ochrana: IP54 prachu a vodotěsné pouzdro
Kapacita: 8000 mAh
Typ baterie: Li-ion
Vstupní napětí: 5 V
Výstupní napětí: 5 V
Vstupní proud: 1 A
Výstupní proud: Celkem 2.1 A (2 x smartphony nebo 1 tablet)
Konektory: 1 x micro USB female, 2 USB A female
Solární panel: 0,9 W / 180 mA
Indikátor stavu baterie: 4x LED
Svítilna
Doba nabíjení: 9-10 hodin pomocí síťového adaptéru pro plné nabití. 9-10 hodin při přímém slunečním světle 25% nabití
Rozměry:16x74x137mm
Hmotnost:211g
Rozměry balení:215x110x30mm
Hmotnost balení:300g
Cena: 833,- Kč/kus
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