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Fakta om Pale Blue batterier 
Pale Blue Li-Ion uppladdningsbart 9V-batteri 
Pale Blue tillverkar laddningsbara batterier som kan laddas via USB -anslutningar. Batterierna levererar konstant effekt 
från full till låg. Pale Blue batterier har ljusindikatorer som visar när batterierna är fulladdade. 9V-batteriet kan 
användas i minst 1000 laddningscykler och är både ett kostnads- och miljöbesparande alternativ till konventionella 
engångsbatterier. Laddningskabel med 2 laddpunkter ingår i paketet. Laddningstiden på ca 2h kan variera beroende på 
strömmen på din USB -port. 

Ett annorlunda uppladdningsbart batteri. 
Med vår avancerade uppladdningsbara litiumteknologi laddar Pale Blue batterier 5x snabbare än konventionella Ni-MH 
uppladdningsbara batterier. Pale Blue batterier ger högre effekt och mer konsekvent effekt genom deras 
användningscykel. 

Fördelar: 

• Snabbladdande litiumbatteri: 1000+ laddningscykler, efter det minst 80% av kapaciteten 
• Praktisk Micro USB -laddningsport: Anslut bara en mikro -USB -kabel eller använd den medföljande kabeln för 

att ladda två batterier samtidigt. 
• Inbyggd LED-laddningsindikator: Pale Blue batterierna låter dig veta när de är fulladdade. 
• Inbyggd smart teknik ger säker laddning: Inga fler batterier vilka förstör dyra elektroniska enheter! 
• Batteriets (1 st) livslängd vid en användning på 20mA 3h/dag kommer med god marginal att hålla mer än 20 

år! 

Vad ingår: 

• 2 x Pale Blue 9V -batterier 
• 1 laddningskabel för samtidig laddning av båda batterierna 

Tekniska specifikationer: 

• Kemi: Litiumjon 
• Effekt [W-h]: 4 Wattimmar 
• Spänning: 9V 
• Kapacitet: 450 mAh 
• Laddningstid: Under 2 timmar (beroende på laddarens specifikationer) 
• Cykelbetyg: 1000+ cykler 
• Laddningskabel: USB till 2 Micro USB 
• Indikator för laddningsstatus: Röd grön lysdiod 
• Skyddskrets: Integrerad säkerhetskrets skyddar batteri och enhet 
• Överhettningsskydd: Vid maximal effekt kommer batteriet inte att överhettas, detta är en del av 

skyddskretsen. 
• Andra säkerhetsskydd: Skyddar mot överbelastning, läckage, kortslutning, överspänning och hög temperatur 
• Certifieringar: IEC 62133, CE, FCC, PSE, UN38.3, RoHS, REACH -Driftstemperatur Rage: -20c -> 60c, (-4F-> 

140F) 
• Självurladdning: Vilande/självurladdningsegenskaperna hos Pale Blue batterier är mycket låga. Detta är en av 

fördelarna med ett litiumjonbatteri med en styrkrets, jämfört med ett alkaliskt eller NiMh -batteri, där cellen 
laddas ur direkt i kretsen (ingen styrkrets). Batterilivslängden i vilande läge beror delvis på miljön. Höga 
omgivningstemperaturer och högre luftfuktighet ökar det inre avloppet.  

• Celler per batteri: 2 
• Litiuminnehåll: 0,3  
• Individuell batterivikt: 28 g 


