
Kraków, 16.01.2017 r. 

ADATA X7000 – powerbank wielkości 

smartfona 

Pojemny powerbank wcale nie musi być ciężki ani gruby. 

Nowy model od ADATA ma pojemność 7000 mAh i grubość 

jedynie 12 mm. 

ADATA X7000 to smukły powerbank, o wymiarach 148,2 x 73,9 x 

12,3 mm, które można porównać do rozmiaru typowego 

smartfona z ekranem o przekątnej 5,5 cala. Połączenie 

szczotkowanego aluminium i plastiku z jednej strony zapewnia 

odporność na zarysowania i odciski palców, a z drugiej wpływa na 

niską wagę – 210 g. 

Dzięki dwóm portom USB, powerbank umożliwia jednoczesne 

ładowanie dwóch urządzeń, z maksymalnym łącznym natężeniem 

prądu 2,4 A. Zastosowany akumulator litowo-polimerowy ma 

pojemność 7000 mAh. Wystarcza to do trzykrotnego, pełnego 

naładowania 5-calowego smartfona, lub jednego cyklu ładowania 

typowego tabletu. 

Model X7000 został wyposażony w 6 systemów zabezpieczeń, 

które chronią urządzenie przed przeładowaniem i całkowitym 

rozładowaniem, zwarciem, przegrzaniem oraz przepięciami i zbyt 

dużym prądem ładowania. O stanie naładowania informują cztery 

białe diody LED, znajdujące się obok portów USB. 

ADATA X7000 będzie dostępny w 3 kolorach – czerwonym, 

niebieskim i szarym. Zadebiutuje w Polsce w lutym. Producent nie 

ujawnił jeszcze ceny urządzenia. 

Tagi: ADATA, X7000, powerbank, bank energii, 7000 mah, USB,  

litowo-polimerowy, szczotkowane aluminium, zabezpieczenia, 2.4 
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Więcej informacji:  

http://www.adata.com/en/mobile/feature/448 
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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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