
1.Opis produktu:

Dziękujemy za korzystanie z przenośnej ładowarki słonecznej, wierzymy, że uczyni to Twoje życie 
wygodniejszym. Ta słoneczna ładowarka jest lekka z wodoodpornym materiałem (nie zawiera portu USB). 
Może konwertować energię słoneczną na energię elektryczną i przesyłać bezpośrednio do elektronicznego 
urządzenia ładującego. Obsługuje telefony komórkowe, GPS, itp. Użyj ładowarki USB. Ten produkt nadaje się 
do trekkingu, biwakowania lub w każdych warunkach bez zasilania.
Ta ładowarka słoneczna jest przyjazna dla użytkownika, zaprojektowana z elastycznymi ogniwami 
słonecznymi. Ma niewielkie rozmiary i można go łatwo zintegrować z samochodem, plecakiem, namiotem itp., 
aby natychmiast dostarczać tanią energię odnawialną.

Moc
Efektywność
DC 

USB gniazda
Ogniwa 

Wymiary

Waga
Produkcja 

120W±5%

20.0%~22.1%

18V 6.66A

5V 1.8A

High-efficiency Mono-crystalline Silicon

540X360X35mm (Z łożony)

1580X540X5(Rozlożony)

3.75kg

in China

3. Jak używać:
1.Rozwiń ładowarkę słoneczną w świetle słonecznym.
2.Odczekaj około 5 sekund, aż zaświeci się światło.
3.Podłącz kabel do urządzenia (jak pokazano).
4.Sprawdź stan naładowania urządzenia. Jeśli ładowanie 
nie jest stabilne, spróbuj dostosować pozycję ładowarki 
do bezpośredniego światła słonecznego.
5.Jeśli światło słoneczne nie jest wystarczające, lepszym 
wyborem będzie inne źródło zasilania.

2.Cechy:

• Wyjście USB Funkcje: Obsługuje większość 
telefonów komórkowych  takich jak Iphone, Samsung, 
Vivo, HUAWEI. Obsługa power banku, wentylatorów 
USB i innych urządzeń ładujących przez USB.

•Wbudowany system regulatora napięcia, wyjście jest 
bardziej stabilne; 

•Dzięki funkcji MPPT ładowarka jest dwunapięciowym 
wyjściem o niskich stratach. 

•Przyjazne otwory montażowe do łatwego zawieszenia 
na rowerze, pojeździe, plecaku, namiocie itp. 

•Wyjście niskonapięciowe, brak zagrożeń 
bezpieczeństwa. 6.Zalety produktu:

• Dzięki wysokowydajnym monokrystalicznym
ogniwom słonecznym szybkość generowania tej 
ładowarki słonecznej jest ponad 1,2 razy większa 
niż w przypadku zwykłych ogniw słonecznych.
•Czułość na światło jest znacznie wyższa w 
porównaniu z tradycyjnymi panelami słonecznymi. 
Urządzenie takie jak power bank można również 
ładować nawet w pochmurny dzień.
•Ta stabilna ładowarka słoneczna jest wykonana z 
wodoodpornego płótna i tkaniny kamuflażowej. 
Jest wytrzymały i trwały.
•Wbudowany system regulatora napięcia, 
współczynnik konwersji wynosi ponad 93%.
•Jest lekki, łatwy do przenoszenia i bezpieczny.

5.Parametry:

4.Akcesoria:
• 2 przewody do podłączenia panela oraz 

urządzenia ładującego

panel

wejście ładowania

powerbank

tablet

telefon

przeczytaj uważnie przed użyciem

Składany panel solarny 120W
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