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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

Casual UniquePerformance

Wireless Charging Solar / Outdoor

fast charging USB-C™  
Power Delivery

Quick Charge  3.0 
Supported

Nowa dodatkowa moc na drogę.
Wyjątkowo mały. Bardzo wytrzymały. Bez dodatkowego kabla.

Sześć nowych Power Banków zapewnia energię do wszystkiego, co ważne w podróży - a teraz,  
dzięki kompaktowemu formatowi, idealnie mieszczą się w kieszeni spodni.  
Dzięki dodatkowej ochronie i modułowi słonecznemu można je wykorzystać  
podczas przygód na świeżym powietrzu. Lub dla maksymalnej wygody dzięki  
szybkiemu ładowaniu bezprzewodowemu.

5.000 mAh
53932

10.000 mAh
53933

10.000 mAh
53935

10.000 mAh
53936

20.000 mAh
53939

20.000 mAh
53934

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/pl/cmp?q=new+goobay+powerbanks
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53936 Retail Box

53935 Retail Box

53932 Retail Box

Goobay 
Powerbank z szybkim ładowaniem 10.000 mAh  
(USB-C™ PD, QC 3.0)
Wydajny powerbank z wyświetlaczem stanu, kompatybilny z Quick Charge

•  Poręczne wymiary i antypoślizgowa powierzchnia gwarantują pewny chwyt.
•  Technologia szybkiego ładowania USB-C™ umożliwia do 4x szybsze 

ładowanie powerbanku i podłączonych do niego urządzeń w porównaniu z 
tradycyjnymi powerbankami.

•  Port USB-A z Quick Charge QC 3.0 umożliwia do 4x szybsze ładowanie 
nawet przez kabel USB-A.

•  Smukłe etui z łatwością mieści się w każdej torbie.
•  Poręczne wymiary i antypoślizgowa powierzchnia  

zapewniają pewny chwyt.
•  Użyteczna dioda LED: W każdej chwili można  

wywołać dokładny procentowy stan baterii  
banku energii za pomocą wyświetlacza LED.

Goobay
Powerbank Slimline 10.000 mAh
Wydajna bateria o pojemności 10.000 mAh z wyświetlaczem stanu

•  Elastyczny i funkcjonalny: 2 wyjścia USB-A zapewniają wygodę ładowania  
2 urządzeń równolegle.

•  Ładowanie powerbanku odbywa się poprzez USB-C™ lub konwencjonalny 
port Micro-USB.

•  Smukłe etui z łatwością mieści się w każdej torbie.
•  Poręczne wymiary i antypoślizgowa powierzchnia zapewniają pewny chwyt.
•  Użyteczna dioda LED: W każdej chwili można wywołać dokładny procentowy 

stan baterii banku energii za pomocą wyświetlacza LED.

Goobay
Powerbank kompaktowy 5.000 mAh
Poręczna i oszczędzająca miejsce konstrukcja o pojemności 5.000 mAh, 
idealna w podróży

•  Kompaktowe wymiary sprawiają, że ten power bank jest niezwykle 
poręczny i jest idealnym towarzyszem w podróży. Jest mały,  
wydajny i zmieści się w każdej torbie.

•  Dzięki antypoślizgowej powierzchni, powerbank pewnie leży w dłoni.
•  Elastyczny i funkcjonalny: 2 wyjścia USB-A zapewniają wygodę 

ładowania 2 urządzeń równolegle. 
•  Użyteczna dioda LED: Za pomocą wyświetlacza LED można w każdej 

chwili wywołać stan naładowania baterii powerbanku.

https://www.wentronic.com
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53939 Retail Box

53933 Retail Box

53934 Retail Box

Goobay
Bezprzewodowy Powerbank z szybkim ładowaniem 
10.000 mAh (USB-C™ PD, QC 3.0)
Bezprzewodowa technologia szybkiego ładowania - koniec z plątaniną kabli, 
idealny w podróży

•  Poręczna technologia szybkiego ładowania, która nie wymaga kabla:  
Wystarczy położyć smartfon na powerbanku i naładować go indukcyjnie.

•  Technologia szybkiego ładowania USB-C™ umożliwia do 4x szybsze 
ładowanie powerbanku i podłączonych do niego urządzeń w porównaniu z 
tradycyjnymi powerbankami.

•  Port USB-A z Quick Charge QC 3.0 umożliwia do  
4x szybsze ładowanie nawet przez kabel USB-A.

•  Smukłe etui z łatwością mieści się w każdej torbie.
•  Poręczne wymiary i antypoślizgowa powierzchnia  

zapewniają pewny chwyt.
•  Użyteczna dioda LED: Za pomocą wyświetlacza LED  

można w każdej chwili wywołać stan naładowania  
baterii powerbanku.

Goobay
Powerbank z baterią słoneczną do szybkiego ładowania 
na zewnątrz 20.000 mAh (USB-C™ PD, QC 3.0)0)
Wytrzymałe, uniwersalne źródło zasilania do użytku na zewnątrz

•  Zasilacz do energochłonnych zastosowań zasila do 3 urządzeń jednocześnie. 
Ładuj swój smartfon, tablet i słuchawki w tym samym czasie.

•  Innowacyjny panel słoneczny zwiększa wydajność powerbanku i gwarantuje 
dłuższy czas pracy.

•  Technologia szybkiego ładowania USB-C™ umożliwia do 4x szybsze ładowanie 
powerbanku i podłączonych do niego urządzeń w porównaniu z tradycyjnymi 
powerbankami.

•  Port USB-A z Quick Charge QC 3.0 umożliwia do  
4x szybsze ładowanie nawet przez kabel USB-A.

•  Idealny do aktywności na świeżym powietrzu,  
takich jak biwakowanie i wędrówki

•  Użyteczna dioda LED: Za pomocą wyświetlacza  
LED można w każdej chwili wywołać stan  
naładowania baterii powerbanku.

Goobay 
Powerbank z szybkim ładowaniem 20.000 mAh  
(USB-C™ PD, QC 3.0)
Wydajny powerbank z wyświetlaczem stanu, kompatybilny z Quick Charge

•  Zasilacz do energochłonnych zastosowań zasila do 3 urządzeń jednocześnie. 
Ładuj swój smartfon, tablet i słuchawki w tym samym czasie.

•  Technologia szybkiego ładowania USB-C™ umożliwia do 4x szybsze 
ładowanie powerbanku i podłączonych do niego urządzeń w porównaniu z 
tradycyjnymi powerbankami.

•  Port USB-A z Quick Charge QC 3.0 umożliwia do 4x szybsze ładowanie nawet 
przez kabel USB-A.

•  Poręczne wymiary i antypoślizgowa powierzchnia  
zapewniają pewny chwyt.

•  Użyteczna dioda LED: W każdej chwili można  
wywołać dokładny procentowy stan baterii  
banku energii za pomocą wyświetlacza LED.

https://www.wentronic.com

