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ADATA P20000D i P12500D. Kiedy liczy się 

każdy procent energii 

Najnowsze powerbanki marki ADATA, dzięki możliwości 

wyświetlania procentowego poziomu naładowania, 

umożliwiają lepsze wykorzystanie zgromadzonej w nich 

energii.  

P20000D to model o gigantycznej pojemności 20000 mAh, która 

wystarcza na sześciokrotne pełne naładowanie typowego 

smartfona lub prawie dwukrotne naładowanie tabletu. Użytecznym 

dodatkiem jest wbudowana latarka LED, przydatna np. pod 

namiotem. P20000D ma wymiary 163 x 80.6 x 23.3 mm i waży 

450 g. 

P12500D to nieco mniejszy, choć nadal bardzo pojemny 

powerbank. Akumulator o pojemności 12500 mAh umożliwia 

czterokrotne naładowanie baterii w smartfonie lub jeden pełny cykl 

ładowania tabletu. Wyróżniają go kompaktowe wymiary i waga – 

tylko 141 x 63.5 x 22.5 mm oraz 295 g. 

Oba modele zostały wyposażone w ciekłokrystaliczne 

wyświetlacze, które precyzyjnie wskazują poziom naładowania 

wbudowanych akumulatorów. Pozwala to na dokładniejsze 

zarządzanie energią, zgromadzoną w powerbanku. Dwa gniazda 

USB o łącznym natężeniu prądu 2,1 A umożliwiają jednoczesne 

ładowanie dwóch urządzeń – na przykład smartfonu i tabletu. 

Bezpieczeństwo użytkowania nowych banków energii ADATA 

gwarantują zastosowane w nich rozwiązania, które chronią 

podłączoną elektronikę przed skokami napięcia, zwarciami oraz 

przed przegrzaniem. Powerbanki są też chronione przed 

przeładowaniem i całkowitym rozładowaniem, co gwarantuje długą 

żywotność.  

ADATA P20000D i P12500D trafią do sprzedaży na początku 

listopada. Ich sugerowane ceny to odpowiednio 129 zł i 89 zł 

brutto. Oba modele będą objęte 24-miesięczną gwarancją 

producenta. 
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Więcej informacji o powerbankach ADATA: 

# P20000D: http://adata.com/en/mobile/feature/425 

# P12500D: http://adata.com/en/mobile/feature/422 

 

Grafiki w wysokiej rozdzielczości oraz komplet materiałów 

prasowych (Dysk Google): 

# http://bit.ly/2fdHmFI 

 

O firmie ADATA 

 

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 

producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci masowych 

oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 2001 roku. Od 

samego początku rozwija się w oparciu o filozofię tworzenia 

innowacyjnych oraz wyjątkowych produktów. Ten prosty przepis, 

realizowany przez ponad dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać 

ofertę marki ADATA i zdobyć zaufanie milionów klientów na całym 

świecie. ADATA kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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