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Productinformatie AL370 
 
Xtorm Power Bank 7300  

Deze stijlvolle Xtorm Power Bank 7300 is uitgerust met een 7.300mAh interne li-polymer 
accu.  
 
De Xtorm Power Bank 7300 is voorzien van 2 geïntegreerde kabels, 1x USB  en 1x Micro 
USB. De USB kabel is bedoeld om de Power Bank zelf op te laden, de Micro USB kabel is bedoeld om uw 
mobiele apparaat op te laden (Samsung Galaxy, Nokia, HTC, Blackberry etc.).  

Omdat niet alle mobiele apparten voorzien zijn van een micro USB ingang,  beschikt deze handige charger 
óók over een Female USB output, waardoor u bijvoorbeeld uw Samsung Tab, Sony Ericsson e.d. kunt opladen 
met behulp van de bijgeleverde aansluitingen. iPhone & iPad kunt u met uw eigen Apple USB kabel 
aansluiten via de Female USB uitgang. 
 
Met deze onmisbare accessoire kunt u twee mobiele apparaten tegelijkertijd opladen!  
De Power Bank zelf kan worden opladen via USB/AC of via de SolarBooster (AP100).  

De Xtorm Power Bank 7300 wordt standaard geleverd met: set aansluitingen. Uitgevoerd in trendy 
aluminium en in praktisch zakformaat. 

Specificaties 

Artikelnummer AL370 

Afmetingen product  12.3x7.5x2cm 

Kleur Aluminium / zwart/ oranje 

Gewicht 210 gram 

Batterij 7300mAh Li-Polymer 

Input 5V/ 1A 

Output 1A (geïntegreerde Micro USB kabel) + 2.1A (Female 
USB output) 

Verpakking Retail box 

EAN code 8718182270969 

Uitgang Micro USB + Female USB 

Meegeleverde connectoren Samsung mobile phone, Samsung Tab, Sony Ericsson, 
Mini USB, Micro USB (Nokia, HTC, Blackberry, etc.), 
Female USB output voor het opladen van andere 
merken mobiele apparaten. 

Geschikt voor het opladen van o.a.  Tablet (o.a. iPad, Samsung Galaxy Tab) 
 Mobiele telefoon (ook Smartphone, iPhone) 
 Navigatie/ GPS 

Extra’s  Inclusief set met 5 aansluitingen. 
 Geïntegreerde Micro USB kabel + USB kabel. 
 Geschikt om 2 mobiele apparaten tegelijk op te 

laden.  

Advies verkoopprijs € 59,00 incl. b.t.w. 

 

 


