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ADATA: nowa linia powerbanków dla każdego 
 
Wykrywacz fałszywych banknotów, złącze USB typu C, 

efektowne obudowy, kompaktowe rozmiary oraz 

pojemności od 5000 do 10050 mAh – oto 
najważniejsze cechy nowych powerbanków ADATA. 

 
Marka ADATA wprowadza do swojej oferty zupełnie nową linię 
powerbanków. Wśród nowości pojawią się modele o pojemności od 
5000 do 10050 mAh, wyposażone w pojedyncze i podwójne porty 

USB, złącze USB Typu C, wielokolorowe obudowy, wykrywacz 
fałszywych banknotów oraz sprawdzone systemy zabezpieczeń. 

 
ADATA P10000 – oryginalna mozaika 

Model P10000 został wyposażony w ogniwa o pojemności 10000 
mAh, które umożliwią czterokrotne naładowanie typowego 

smartfona do pełna. Powerbank został wyposażony w złącze, 
umożliwiające ładowanie urządzenia prądem o natężeniu 2A. 
 

Dodatkowo ADATA P10000 będzie dostępny w aż sześciu wersjach 
kolorystycznych – czarnej, niebieskiej, szarej, białej, zielonej i 

różowej. Każda z nich ma na froncie efektowną mozaikę, która 
mieni się w zależności od kąta padania światła. 
 

ADATA P5000 – miniaturowa obudowa 
P5000 to kompaktowy powerbank, który waży 110 g i ma 10 cm 

wysokości. Dzięki temu zmieści się do każdego plecaka czy torebki 
i będzie idealnym źródłem energii w podróży. Wbudowane ogniwa 

mają pojemność 5000 mAh pojemności. 
 
Powerbank ma plastikową obudowę i występuje w sześciu 

wersjach kolorystycznych. Dodatkowo został on wyposażony w 
detektor UV, którym można sprawdzać znaki wodne, znaki 

zabezpieczające oraz wykrywać fałszywe banknoty. 
  
ADATA P10050C – design inspirowany morzem 

Oryginalna obudowa z falistymi kształtami skrywa ogniwa o 
pojemności 10050 mAh oraz dwa porty USB, które dostarczają 

prąd o natężeniu 2,4 A i umożliwiają jednoczesne ładowanie 
dwóch urządzeń.  
 

Model P10050C został dodatkowo wyposażony w jedno złącze USB 
typu C, służące do ładowania powerbanku oraz miniaturową 

latarkę w formie diody LED. Urządzenie może też jednocześnie 
ładować wbudowane ogniwa i np. podłączonego smartfona. 
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ADATA P10050V – wielokolorowe ładowanie 

P10050V to nowa, odświeżona wersja kultowego modelu P10050. 
Podobnie jak poprzednik, występuje ona w sześciu wersjach 

kolorystycznych – białej, różowej, zielonej, czerwonej, granatowej 
i czarnej.  
 

Wbudowany akumulator o pojemności 10050 mAh umożliwia 
jednokrotne pełne naładowanie standardowego tabletu, a dwa 

porty USB pozwalają na jednoczesne ładowanie dwóch różnych 
urządzeń. 
 

Dostępność na polskim rynku 
Wszystkie modele spełniają normy IEC, co oznacza, że są 

zabezpieczone przed przeładowaniem, całkowitym rozładowaniem, 
przegrzaniem, zwarciem, przepięciami i zbyt dużym prądem 
ładowania. 

 
Powerbanki P10000 oraz P5000 będą dostępne jeszcze w sierpniu, 

natomiast modele z P10050C oraz P10050V pojawią się w 
sprzedaży we wrześniu. Sugerowane ceny dla modeli P5000, 

P10000, P10050C i P10050V to kolejno 39 zł, 49 zł, 59 zł oraz 60 
zł. 

Tagi: ADATA, powerbank, P10000, P5000, P10050C, P10050V, 

mAh, LED, latarka, dioda UV, wykrywacz fałszywych banknotów  

 

O marce 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 

 

 

 
 

 
INFORMACJA 

PRASOWA 

 
Sierpień 2018 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
KONTAKT 

DLA MEDIÓW: 

 
Łukasz Warchoł 

WĘC Public Relations 

lwarchol@wec24.pl 
+48 535 954 212  

www.wec24.pl 
 

http://www.adata.com/
https://www.facebook.com/ADATAPolska
mailto:lwarchol@wec24.pl
http://www.wec24.pl/

