
63888

iPower
Carregador portátil 
com lanterna

ideal para smartphones, mp3, 
mp4, consoles portáteis, 
e outros dispositivos

CARREGA 
VIA USB

CARGA 
RÁPIDA

ALTA
CAPACIDADE

FÁCIL DE
USAR

O iPower é um carregador portátil compatível com diversos 
eletrônicos, que oferece uma carga extra à bateria dos dispositivos, 
proporcionando conforto, praticidade e conveniência ao usuário, já 
que faz com que o aparelho permaneça ativo por mais tempo. Pode 
ser usado para carregar a bateria de smartphones, tablets e outros 
eletrônicos com entradas USB e possui também uma lanterna com 
lâmpadas de LED que facilita o manuseio do dispositivo em 
ambientes escuros. Com design compacto, o iPower é compatível 
com todos os aparelhos e cabos com saída USB.

Características:

• Portátil;
• Alta capacidade: 2600 mAh em tamanho reduzido;
• Capacidade real de entrega de energia (1690 mAh = 65% de   
   eficiência);
• Carregamento rápido;
• Sistema múltiplo de proteção que garante segurança aos 
   dispositivos;
• Perfeito para carregar o dispositivo quando não se tem tomada.

SAC YOUTS: 
Grande São Paulo (11): 2105 1200
Sou Lojista: (11) 2105 1300
Outras Localidades: 0800 70 96887
E-mail: sac@youts.com

conheça mais produtos da marca youts em: www.youts.com

youts.com/ondecomprar myyouts

Dispositivo Carga Adicional

iPod Shuffle (4th gen.):  (51mAh)                                       3300%

iPod Nano (7th gen.): (220mAh)     750%

iPhone 3G/3Gs: (1200mAh) 140%

iPhone 4/4S/5: (1400mAh) 100%

Galaxy SIII: (2100mAh) 77%

iPad 1/2/3/4 e mini: 15%

© iPhone e Apple são marcas registrada da Apple Inc. Todos os direitos Reservados. © Galaxy e Samsung são marcas registradas da Samsung Group. Todos os direitos Reservados.
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Alexandre Anjo: Nascido em 1980 na cidade de Apucarana, Paraná, Alexandre Anjo 
começou a fazer graffiti em 1997. Passou a viver de arte em 2000 e, em 2006, formou-se 
em Design Gráfico pela Academia Brasileira de Artes em São Paulo, onde vive atual-
mente. Brincar com a mistura de técnicas e materiais, ao criar peças líricas e sedutoras, 
resultou em mais de 16 anos de produção e participação em exposições em vários 
estados brasileiros, Los Angeles, EUA, e em Paris, França.

Graphis: Nascido em 1975 na cidade de São Paulo, Luciano Resende, é autodidata e 
estudou em escolas públicas do bairro onde cresceu. Iniciou na arte decorando as ruas 
para a copa e, em 1997, começou a fazer graffiti por influência do Hip Hop. Em 99 já 
colhia os frutos de sua arte, o que lhe rendeu o prêmio Hutuz, em 2006 e 2009, como 
destaque do ano. Após anos de produção e participação em exposições como a Bienal 
de Graffiti de Belo Horizonte e de São Paulo, suas obras passaram a ser vistas em 
importantes livros de street art. Seus trabalhos exploram um pouco de sua realidade e 
o cotidiano popular de forma descontraída.

Código Descrição Compatibilidade

63942 Capa para Smartphone - AJ Gato iPhone 5

63948 Capa para Smartphone - AJ Caveira iPhone 4/4S

63941 Capa para Smartphone - AJ Árvore iPhone 4/4S

63944 Capa para Smartphone - AJ Mulher Galaxy SIII

63990 Capa para Smartphone - AJ Gato Galaxy S4

Código Descrição Compatibilidade

63945 Capa para Smartphone - GP Futebol iPhone 5

63946 Capa para Smartphone - GP Surf iPhone 4/4S

63947 Capa para Smartphone - GP Hip Hop iPhone 4/4S

63943 Capa para Smartphone - GP Skate Galaxy SIII

63991 Capa para Smartphone - GP Futebol Galaxy S4

Características:

• Ilustrações exclusivas feitas por renomados grafiteiros brasileiros; 
• Fabricado com policarbonato de alta resistência;
• Ajusta-se perfeitamente ao dispositivo;
• Durável, resistente a riscos e a altas temperaturas;
• Aberturas para acesso a todos os botões e conexões;
• Fácil de colocar e retirar;
• Acompanha filme protetor e pano para limpeza da tela;
• Textura brilhante, mais cor e vida nas artes.
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