
รูปสนิคา้

หมายเลขรุ่น: B20
● Classic design with top qualiy lithium batteries

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection, perfect safety

●
Dual efficient outputs for charging to digital devices, with fast recharging 
speed (2A input)
Input: DC 5V - 2A
Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 2.1A
Capacity: 
Color: Black, White

ขนาด: 74*22*64mm / 74*22*83mm / 74*22*102mm / 74*22*121 มม.

นํ้าหนัก: 135g / 187g / 240g / 292 กรัม

หมายเลขรุ่น: S15
● ออกแบบสไตล์แฟช่ัน ทันสมัย บางเฉียบ คุณภาพสูงสุด ด้วยแบตเตอร์ร่ี Polymer
● Ultra slim body, Unibody aluminium alloy shell.

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection, perfect safety

●
Dual efficient outputs for charging to digital devices, with fast recharging 
speed (2A input)
Input: DC 5V - 2A
Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 2.1A
ความจุ: 5,500 mAh (5500 mAh * 1cell)
Color: Silver, Grey, Gloden
ขนาด: 143 * 67 * 8  มม.
นํ้าหนัก: 132 กรัม

หมายเลขรุ่น: S6

● ออกแบบสไตล์แฟช่ัน ทันสมัย บางเฉียบ คุณภาพสูง ด้วยแบตเตอร์ร่ี Polymer

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection

● G-sensor capacity indicator, 4-LED lamps showing the capacity

Input: DC 5V - 1A
Output: DC 5V - 1.5A
ความจุ: 4,000 mAh (4000 mAh * 1cell)
Color: White, Black
ขนาด: 11 * 62 * 118 มม.
นํ้าหนัก: 100 กรัม

หมายเลขรุ่น: S20

●
ออกแบบสไตล์แฟช่ัน ทันสมัย บางเฉียบ คุณภาพสูงสุด ด้วยแบตเตอร์ร่ี Polymer 
และปลอกหุ้มกันไฟ

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection, perfect safety

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

●
Dual efficient outputs for charging to digital devices, with fast recharging 
speed (2A input)
Input: DC 5V - 2A

สนิคา้ใหม่

สเป็ค

สนิคา้ใหม่

สนิคา้ใหม่

ราคาสง่     660 บาท
ราคาปลกี   760 บาท

ราคาสง่     360 บาท
ราคาปลกี   450 บาท

ราคาสง่  550 ‐ บาท
ราคาปลกี 650 ‐บาท



Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 2.1A
ความจุ: 10,000 mAh (5000mAh * 2cells)
Color: Black, White, Red, Pink
ขนาด: 18 * 76 * 146 มม.
นํ้าหนัก: 235 กรัม

หมายเลขรุ่น: B089

●
ออกแบบสไตล์แฟช่ัน ทันสมัย บางเฉียบ คุณภาพสูงสุด ด้วยแบตเตอร์ร่ี Polymer 
และปลอกหุ้มกันไฟ

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection, perfect safety

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

Input: DC 5V - 1A
Output: DC 5V - 1.5A
ความจุ: 6000 mAh (6000mAh * 1cell)
Color: Black, White, Red, Pink
ขนาด: 13.6 * 68 * 122 มม.
นํ้าหนัก: 145 กรัม

หมายเลขรุ่น: T09
● ออกแบบสไตล์แฟช่ัน ทันสมัย คุณภาพสูงสุด ด้วยแบตเตอร์ร่ี Li-ion

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection, perfect safety

● 1st blinking capacity indicator in the world
Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1A
ความจุ: 2,200 mAh (2200mAh * 1cell)
Color: Black, White
ขนาด: 24 * 23 * 99  มม.
นํ้าหนัก: 61 กรัม

หมายเลขรุ่น: T10
● ออกแบบสไตล์แฟช่ัน ทันสมัย คุณภาพสูงสุด ด้วยแบตเตอร์ร่ี Li-ion

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection, perfect safety

● 1st blinking capacity indicator in the world
Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1A
ความจุ: 2,200 mAh (2200mAh * 1cell)
Color: Black, White
ขนาด: 26 * 22 * 95 มม.
นํ้าหนัก 60 กรัม

หมายเลขรุ่น: B069

● Exquisite style with fashionable outer design, leather feeling shell

●
Smart digital circuit system with MCU. Protection against short-circuit, 
overcharging and over-discharging 

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

● Built-in cable for easy charging
Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1.5A

สนิคา้ใหม่

สนิคา้ใหม่

สนิคา้ใหม่

ราคาสง่     630 บาท
ราคาปลกี   750 บาท

ราคาสง่     440 บาท
ราคาปลกี   540 บาท

ราคาสง่     220 บาท
ราคาปลกี   350 บาท

ราคาสง่     220 บาท
ราคาปลกี   350 บาท



Output2: DC 5V - 1.5A
ความจุ: 4,400 mAh (2200mAh * 2 cells)
Color: Black, White
ขนาด: 23 * 45 * 96 มม.
นํ้าหนัก: 125 กรัม

หมายเลขรุ่น: B15

● Exquisite style with fashionable outer design, leather feeling shell

●
Smart digital circuit system with MCU. Protection against short-circuit,  
overcharging and over-discharging 

●
Micro input socket, connected with PC or any other power with USB 
port, dual outputs
Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 1.5A
ความจุ: 6,000 mAh (2000mAh * 3cells)
Color: Black, White
ขนาด: 22 * 65 * 96 มม.
นํ้าหนัก: 168 กรัม

หมายเลขรุ่น: B16

● Exquisite style with fashionable outer design, leather feeling shell

●
Smart digital circuit system with MCU. Protection against short-circuit, 
overcharging and over-discharging 

●
Micro input socket, connected with PC or any other power with USB 
port, dual outputs

● 4 LED lamps showing the active capacity
Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 2.1A
ความจุ: 10,000 mAh (2000mAh * 5cells)
Color: Black, White
ขนาด: 22 * 65 * 147 มม.
นํ้าหนัก: 274 กรัม

หมายเลขรุ่น: B20000

● Exquisite style with fashionable outer design, leather feeling shell

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection

● ภายในทําจากแบตเตอร์ร่ี Li-ion คุณภาพสูง
● 4 label lamps showing the active capacity

Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 2.1A
ความจุ: 16,000 mAh (2000mAh * 8 cells)
Color: Black, White
ขนาด: 22 * 80 * 168 มม.
นํ้าหนัก: 430 กรัม

หมายเลขรุ่น: WP11

ราคาสง่     350 บาท
ราคาปลกี   450 บาท

ราคาสง่     350 บาท
ราคาปลกี   450 บาท

ราคาสง่     450 บาท
ราคาปลกี   550 บาท

ราคาสง่     550 บาท
ราคาปลกี   650 บาท



● กันนํ้าได้ดีเย่ียม, กันกระแทก และกันฝุ่นได้ ด้วย IP67, สามารถจมอยู่ในนํ้าได้ โดยไม่พัง

●
Exquisite and cute style, you will love it the first time when you see it, 
great quality with Original Samsung batteries

● LED flashlight and SOS signal blinking, also with a Red Laser Point.

● 3 LED Capacity indicator
Input：DC 5V/1A
Output：DC 5V/1A
ความจุ：5,200 mAh (2600mAh * 2cells)
Color: Orange, Green
ขนาด： 102*56*28 มม.
นํ้าหนัก：140 กรัม

หมายเลขรุ่น: WP10

● กันนํ้าได้ดีเย่ียม, กันกระแทก และกันฝุ่นได้ ด้วย IP67, สามารถจมอยู่ในนํ้าได้ โดยไม่พัง

●
Exquisite and cute style, you will love it the first time when you see it, 
great quality with Original Samsung batteries

● LED flashlight and SOS signal blinking, also with a Red Laser Point.

● 3 LED Capacity indicator
Input：DC 5V/1A
Output：DC 5V/1A
ความจุ：5,200 mAh (2600mAh * 2cells)
Color: Orange, Green
ขนาด： 102*56*28 มม.
นํ้าหนัก：140 กรัม

หมายเลขรุ่น: B13
● Exquisite style with fashionable outer design

●
Smart digital circuit system with MCU. Protection against short-circuit,  
overcharging and over-discharging 

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

● 4 LED lamps showing the active capacity
Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1mA
Output2: DC 5V - 2.1mA
ความจุ: 6,600 mAh (2200mAh * 3cells)
Color: Grey, Pink, White
ขนาด: 21 * 62 * 95 มม.
นํ้าหนัก: 180 กรัม

หมายเลขรุ่น: B09

● Fashionable style, power supplier in trip and outdoor activities 

● Protection against short-circuit, overcharging and over-discharging 

● LED torch
● 4-LED Capacity indicator

Input: DC 5V - 1A
Output: DC 5V - 1.5A
ความจุ: 4,400 mAh (2200mAh * 2 cells)
Color: Black, White

ราคาสง่     650 บาท
ราคาปลกี   750 บาท

ราคาสง่     650 บาท
ราคาปลกี   750 บาท

ราคาสง่     500 บาท
ราคาปลกี   600 บาท



ขนาด: 100 * 46 * 23 มม.
นํ้าหนัก: 118 กรัม

หมายเลขรุ่น: B05

● Fashionable style, power supplier in trip and outdoor activities 

● Protection against short-circuit, overcharging and over-discharging 

● Dual efficient output for charging to digital devices
● Fashion digital LED screen showing the working status.

Input: DC 5V - 1A
Output1:  DC 5V - 1A
Output2:  DC 5V - 2.1A
ความจุ: 8,800 mAh (2200 mAh * 4cells)
Color: White
ขนาด :  23 * 78 * 111 มม.
นํ้าหนัก :  225 กรัม

หมายเลขรุ่น: B030

● Fashionable style, power supply in trip and outdoor activities 

● เป็น Power Bank เคร่ืองแรกของโลกที่มีช่องเสียบ SD Card

● Protection against short-circuit, overcharging and over-discharging 

● Double LED torch
● 4 LED lamps showing the active capacity

Input: DC 5V - 1A
Output1: DC 5V - 1A
Output2: DC 5V - 2.1A
Capacity: 
Color: Sliver, Black, Red, Black
ขนาด: 20*70*60mm / 20*70*80mm / 20*70*100mm / 20*70*120mm / 
20*70*134mm / 20*70*170 มม.
นํ้าหนัก: 145g/200g/255g/310g/360g/472 กรัม

หมายเลขรุ่น: B039

●
Mini and fashionable outer design with SONY polymer batteries, same 
batteries as iPhone 4

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

● Double LED torch
● 4 LED lamps showing the active capacity

Input: DC 5V - 1A
Output: DC 5V - 1A
ความจุ: 2840 mAh (1420 mAh * 2cells)
Color: Red, Blue, Yellow, Black, White
ขนาด: 9.5 * 40 * 102 mm
นํ้าหนัก: 78 กรัม

หมายเลขรุ่น: LP08
● Battery type：polymer battery
● Slim design：aluminium alloy with sand blasting

● Smart & safe：using polymer battery with smart control system

ราคาสง่     330 บาท
ราคาปลกี   430 บาท

ราคาสง่     480 บาท
ราคาปลกี   580 บาท

ราคาสง่   550 ‐ บาท
ราคาปลกี 650 ‐ บาท

ราคาสง่     390 บาท
ราคาปลกี   490 บาท



●
Optional output voltage：for charging to laptop, tablet PC, smart 
phone and camera
Working temperature： -20  - 60 
Input：19V/1.2A
Output1：USB 5V/2A
Output2：DC 12V/16V/19V/4A(MAX)
ความจ：ุ20000 mAh (5000mAh * 4cells)
Color: Red, Black, Grey, Sliver, Blue
ขนาด：194 * 120 * 15 มม.
นํ้าหนัก：510 กรัม

หมายเลขรุ่น: B18
● เป็น Power Bank เคร่ืองแรกของโลกท่ีสามารถขยาย และหมุนหุบได้

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

● 4 LED lamps showing the active capacity
Input: DC 5V - 1A
Output: DC 5V - 1.5A
ความจุ: 10400 mAh (2600 mAh * 4cells)
Color: Grey, Orange
ขนาด: 20 * 73 * 142 มม.
นํ้าหนัก: 248 กรัม

หมายเลขรุ่น: B19
● Classic style with fashionable outer design, fast recharging speed

● Short-circuit, overcharging and over-discharging protection

● Micro input socket, connected with PC or any other power with USB port

Input: DC 5V/2A
Output1: DC 5V/1A
Output2: DC 5V/2.1A
ความจุ: 7800 mAh (2600mAh * 3cells)
Color: Grey
ขนาด: 23 * 62 * 100 มม.
นํ้าหนัก: 125 กรัม

ราคาสง่    1,650 บาท
ราคาปลกี 1,800 บาท

ราคาสง่    790 บาท
ราคาปลกี 890 บาท

ราคาสง่    590 บาท
ราคาปลกี 690 บาท


