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Tối ưu trải nghiệm 
cho mỗi hành trình

Với khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành 
điện năng để sạc cho các thiết bị điện tử thông dụng 
như smartphone, tablet đồng thời có thể tích trữ điện 
khi không sử dụng. Balo SOLAR BACKPACK giúp bạn 
luôn kết nối và lưu giữ được những khoảnh khắc tuyệt 
vời. Đây là hành trang cần thiết cho các doanh nhân và 
bạn trẻ trong những chuyến công tác, du lịch hay cắm 
trại cùng bạn bè, gia đình.

Thể hiện 
phong cách sống mới

Được thiết kế thông minh, bền bỉ, kiểu dáng gọn nhẹ và 
thời trang, balo SOLAR BACKPACK là sản phẩm không 
thể thiếu của các tín đồ công nghệ và các bạn trẻ yêu 
thích xu hướng mới.

Khẳng định
trách nhiệm �ối với môi trường

Tận dụng năng lượng mặt trời là cách tuyệt vời để tiết 
kiệm năng lượng và giảm phát thải CO2, góp phần bảo 
vệ môi trường. Khi sử dụng balo SOLAR BACKPACK, bạn 
không chỉ trực tiếp khẳng định trách nhiệm của mình 
với môi trường, mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa này 
đến những người xung quanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOLARGATES
47 Lê Văn Thịnh, Khu Phố 5, 
P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM, Việt Nam

Thông số kỹ thuật
Công suất: 

Hiệu điện thế:

Loại tinh thể: 

Dung lượng lưu trữ: 

Cổng ra                                                            5V/2A USB

Thông số chung
Trọng lượng:
Kích thước : 

w w w . b i g k . v n

THÔNG MINH
• Với thiết kế nạp, xả thông minh  thiết bị có thể 

tự động nhận dạng để hoạt động cùng lúc 
chức năng nạp và xả điện năng.

• Chức năng kiểm soát dòng xả giúp bảo vệ an 
toàn thiết bị khi được sạc.

AN TOÀN
• Tấm pin năng lượng mặt trời và mạch vi xử lý 

được bảo vệ bởi lớp vỏ cách điện và chống nước.

• Bộ lưu trữ đệm giúp dòng điện và điện áp đầu 
ra ổn định, không gây hại cho thiết bị.

TIỆN LỢI
• Tấm pin năng lượng mặt trời và balo được thiết 

kế rời, dễ dàng tháo lắp để sử dụng độc lập 
trong trường hợp cần thiết.

• Bộ lưu trữ dung lượng 2500 mAh sạc đầy trong 
khoảng 3h sẽ giúp sạc được cho thiết bị ngay 
cả trong điều kiện thiếu ánh nắng.

BACKPACK
SOLAR

 6 Wp

6 V – 7 V

Đa Tinh Thể

2500 mAh

1kg

45*34*15 cm


