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Dostępne od teraz w

Goobay 
Powerbank 2.0
akumulator awaryjny do schowania w kieszeni spodni lub noszenia jako brelok do kluczy

•  powerbank w kompaktowej i stylowej stylistyce
•		przenośne	źródło	zasilania,	który	można	zabrać	ze	sobą	wszędzie	w	kieszeni	spodni
•		wbudowany	wyświetlacz	LED	pokazujący	status	ładowania	akumulatorków
•		zabezpieczenie	przed	zwarciem,	jak	również	przed	przeładowaniem	i	rozładowaniem
•		możliwość	pełnego	naładowania	smartfonów	lub	małych	urządzeń	do	2	razy

Wiesz co to nomofobia?  

Strach przed brakiem możliwości korzystania z telefonu komórko-
wego nazywany jest również no- smartfon fobią. Jeśli bateria staje 
się słabsza i słabsza, we wszechświecie Wentronica jest wielu super-
bohaterów, którzy zapobiegają nomofobii: nasze Powerbanki!
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3SIXT Red
Jetpak	Pocket	Power	(3S-1293)
bateria	awaryjna	w	formacie	breloczka

•		Format	łańcucha	kluczy
•		1.0A	Wyjście	USB-A
•		Opłaty	1x	smartfon

3SIXT Red
JetPak	LED	(3S-1484)
handliche	Powerbank	mit	USB-C™	und	USB-A	Anschluss

•		Wejście	/	wyjście	USB-C™
•		2.0A	Wyjście	USB-A
•		Wskaźnik	stanu	diod	LED

Goobay 
Latarka	kieszonkowa	z	powerbankiem	2.6
poręczna	latarka	kieszonkowa	z	wbudowanym	powerbankiem	2600	mAh

•		latarka	z	4	funkcjami	(2	moce	świecenia,	miganie	i	SOS)
•		poręczny	rozmiar	pasuje	do	każdej	torebki
•		powerbank	z	gniazdem	USB-A	do	ładowania	np.	smartfonów
•		ponowne	ładowanie	możliwe	po	podłączeniu	Micro	USB
•		zasięg	światła	emitowanego	przez	latarkę	do	30	m
•		latarka:	110	lm	-120	lm,	6000	K	-	6500	K,	1	W
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Goobay 
Slim	Powerbank	4.0
mocny	4000	mAh	ze	zintegrowanym	kablem	przyłączeniowym

•		cienki;	(przenośne	źródło	zasilania,	które	można	zabrać	ze	sobą	wszędzie	w	kieszeni
•		zintegrowany	kabel	Micro	USB	i	do	ładowania	przez	USB
•		umożliwia	pełne	naładowanie	do	2–3	smartfonów	lub	małych	urządzeń
•		wbudowany	wskaźnik	pokazujący	status	naładowania	akumulatora
•		prąd	wyjściowy	2	A	wystarczający	dla	smartfonów

Goobay 
Powerbank 4.0 z przyssawkami
kieszonkowy	powerbank	przymocowuje	się	dzięki	przyssawkom	do	pleców	smartfonu

•  dzięki	przymocowaniu	powerbanku	do	smartfonu	ładowarka	zawsze	będzie	w	pobliżu
•		praktyczne	źródło	zasilania,	które	można	zabrać	w	drogę
•		wyposażony	w	akumulator	litowo-polimerowy	4000	mAh
•		możliwość	pełnego	naładowania	co	najmniej	jednego	smartfonu	lub	małego	
urządzenia

•		wbudowany	wskaźnik	pokazujący	status	naładowania	akumulatora
•		w	zestawie	0,3	m	kabel	przyłączeniowy	USB	(kabel	płaski	jest	opcjonalny,	 
należy	kupić	go	osobno)

Goobay 
Quick	Charge	Powerbank	5.0	|	10.0	|	15.0	|	20.0
superszybkie	ładowanie	dzięki	technologii	Quickcharge	QC3.0	i	USB-C™

•  funkcja	szybkiego	ładowania	wykorzystująca	technologię	Qualcomm	3.0	Quick	Charge
•		złącze	USB-C™	można	wykorzystać	jako	wejście	lub	wyjście
•		z	dwoma	złączami	USB	do	jednoczesnego	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		niezwykle	płaska	obudowa	metalowa	o	wygodnym	i	stylowym	wzornictwie
•		dodatkowe	przyłącze	micro	USB	do	ładowania	powerbanka
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Goobay 
Bike-Power	5.0
poręczny	powerbank	na	kierownicę	5000	mAh	do	montażu	na	ramie	roweru

•		ze	złączem	USB	do	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		pojemność	akumulatora	5	A	wystarcza	na	pełne	naładowanie	do	dwóch	smartfonów	
lub	małych	urządzeń

•		prąd	wejściowy	1,5	A	umożliwia	szybkie	ładowanie	powerbanku
•		prąd	wyjściowy	2,0	A	wystarczający	dla	smartfonów
•		wbudowana	latarka	LED	i	wskaźnik	stanu	LED
•		prosty	montaż,	np.	na	ramie	roweru
•		w	zestawie	uchwyt	na	rower	(możliwość	obracania	o	360°)

3SIXT Red
JetPak	LED	(3S-1485)
poręczny	zbiornik	Powerbank	z	podłączeniem	USB-C™	i	USB-A

•		Wejście	/	wyjście	USB-C™
•		Wejście	Micro-USB
•		2.1A	Wyjście	USB-A
•		Wskaźnik	stanu	diod	LED

Goobay 
Podróżny	PowerBank	8.0
doskonały	wybór	na	przygodę	w	dziczy	dzięki	solidnej	budowie,	 
panelowi	fotowoltaicznemu	i	funkcji	latarki

•		solidny	powerbank	z	antypoślizgowymi	krawędziami	do	stosowania	w	terenie	(IP45)
•		z	dwoma	złączami	USB	do	jednoczesnego	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		panel	fotowoltaiczny	wspomagający	ładowanie	i	wydłużający	żywotność	 
akumulatorów

•		latarka	z	funkcją	SOS	dzięki	wbudowanym	dwóm	super	jasnym	lampom	LED
•		wskaźnik	statusu	LED
•  wbudowany kompas
•		karabinek	umożliwia	zamocowanie	urządzenia	do	plecaka	–	idealne	rozwiązanie	na	
wędrówki,	w	turystyce	górskiej	i	podczas	innych	aktywności	na	świeżym	powietrzu

WKRÓTCE
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3SIXT Red
JetPak	LED	(3S-1498)
pakiet	zasilający	z	podłączeniem	USB-C™	i	2x	USB-A

•		Wejście	/	wyjście	USB-C™
•		2x	wyjście	USB-A	(2,1A)
•		wyjście	USB-C™	(max.	2,1A)
•		Wskaźnik	stanu	diod	LED

Goobay 
Wireless	Powerbank	Quick	Charge	10.0
superszybkie	ładowanie	dzięki	technologii	Quick	Charge	QC3.0	i	USB-C™

•		możliwość	bezprzewodowego	ładowania	urządzeń	ze	standardem	Qi	(drag	&	charge)
•  funkcja	szybkiego	ładowania	wykorzystująca	technologię	Qualcomm	3.0	Quick	Charge
•		złącze	USB-C™	można	wykorzystać	jako	wejście	lub	wyjście
•		z	dwoma	złączami	USB	do	jednoczesnego	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		niezwykle	płaska	obudowa	metalowa	o	wygodnym	i	stylowym	wzornictwie
•	dodatkowe	przyłącze	micro	USB	do	ładowania	powerbanka

Goobay 
Powerbank	Slimline	10.0
poręczne	wzornictwo	z	mocnym	akumulatorem	10	000	mAh	i	dwoma	złączami	USB

•		niezwykle	płaska	obudowa	bardzo	dobrze	leży	w	dłoni
•		z	2	złączami	USB	do	jednoczesnego	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		pojemność	akumulatora	10	Ah	wystarcza	do	pełnego	naładowania	do	pięciu	
smartfonów	lub	małych	urządzeń

•		prąd	wejściowy	2	A	umożliwia	szybkie	ładowanie	powerbanku
•		prąd	wyjściowy	2,1	A	pozwala	obsługiwać	urządzenia	o	dużym	zapotrzebowaniu	
na	energię

WKRÓTCE
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Goobay 
Powerbank	10.0
kompaktowy,	mocny	powerbank	10	000	mAh	ze	zintegrowanym	kablem	
przyłączeniowym

•		z	dwoma	złączami	USB	do	jednoczesnego	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		pojemność	akumulatora	10	A	wystarcza	na	pełne	naładowanie	do	pięciu	smartfonów	
lub	małych	urządzeń

•		prąd	wejściowy	2	A	umożliwia	szybkie	ładowanie	powerbanku
•		prąd	wyjściowy	2x	2	A	wystarczający	dla	smartfonów
•		ze	zintegrowanym	kablem	USB	do	ładowania	ze	złączem	Micro	USB
•		wskaźnik	statusu	LED

Goobay 
Powerbank 20.0
kompaktowy,	mocny	powerbank	20	000	mAh	ze	zintegrowanym	kablem	
przyłączeniowym

•		z	trzema	złączami	USB	do	jednoczesnego	ładowania	urządzeń	mobilnych
•		pojemność	akumulatora	20	A	wystarcza	na	pełne	naładowanie	do	dziesięciu	
smartfonów	lub	małych	urządzeń

•		prąd	wejściowy	2,0	A	umożliwia	szybkie	ładowanie	powerbanku
•		prąd	wyjściowy	3x	2	A	wystarczający	dla	smartfonów
•		ze	zintegrowanym	kablem	USB	do	ładowania	ze	złączem	Micro	USB
•		wskaźnik	statusu	LED


