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Xiaomi Power Bank 10000 mAh Silver (Ndy-02-An) 

 

 

 

Popis produktu 

Záložní zdroj Xiaomi Power Bank nabízí pohodlný způsob, jak si na cestách nebo volné 

přírodě zachovat dostatek energie kdekoliv a kdykoliv. Tento kompaktní záložní zdroj má 

malé rozměry a nízkou hmotnost, díky tomu je snadno přenositelný. 

 

Xiaomi Powerbank 10000mAh - nástupce oblíbeného modelu 10400mAh přináší výrazně 

menší a lehčí tělo (o dva centimetry užší tělo, téměř o 20% lehčí) při zachování takřka stejné 

kapacity. 

S tímto zdrojem můžete nabíjet smarphony, mobilní telefony, iPody, GPS navigace, MP3 a 

MP4 přehrávače. Záložní zdroj obsahuje dva USB porty (micro USB a USB). Integrovanou 

baterii je možné nabít z počítače nebo notebooku prostřednictvím USB konektoru. Model 

10000mAh je schopný nabít do plné kapacity 3,5x telefon iPhone 6, 2,1x telefon Xiaomi Mi 

Note, nebo jedenkrát iPad mini. 

Xiaomi u této Powerbanky použilo nový typ článků od LG/Sony s vysokou hustotou. Proto 

bylo možné výrazně zmenšit rozměry Powerbanky a snížit její hmotnost. 

Vestavěná Li-Ion baterie má solidní kapacitu 10000 mAh. 
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Xioami PowerBank 10400 mAh Popis zařízení Signalizační diody
Parametry

Typ:                      externí PowerBanka
Typ baterie:           Lithium-iontová 
Vstupní napětí:      DC 5V 
Výstupní napětí:    DC 5,1 V 
Vstupní proud:      2,0 A (TYP) 
Výstupní proud:    2.1A (TYP) 
Jmenovitý výkon:  3.6V/10400mAh (TYP)
Konektor:             micro USB 2.0, USB 2.0
Doba nabíjení:      cca 5,5 hodin při použití 5V/2A 
                           cca 12 hodin při použití 5V/1A 

Velikost produktu: 90,5 * 77 * 21,6 mm

Detekce zatížení automaticky rozpozná vložení zátěže 
Nabíjecí teplota 0 C -45 C 
Hmotnost 250 g

Produkt nabízí přepěťovou ochranu, ochranu zapojení, 
omezení výstupního proudu a napětí, pojistku, ochranu přebití, 

PTC, kontrolu teploty při nabíjení/vybíjení

signalizují procento nabití power-banky v následujících krocích

více informací naleznete 
na miui.cz

0-25%   25-50%   50-75%   75-100%
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