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Nasza wizja: nowy standard 
Krytycznym okiem spoglądamy na powszechnie obecne na rynku produkty i myślimy o nich na nowo. 

Naszym najwyższym celem jest tworzenie nowych standardów. 

W dążeniu do celu inspirują nas zasady:

Kluczowa wartość:
Projektując produkt kierujemy się oczekiwaniami konsumenta. Przykładowo, użytkownik nie potrzebuje wyłącznie
gniazdka sieciowego, lecz swobody pracy w najdogodniejszym miejscu -– zapewnia to PowerCube.
Ostatecznie chcielibyśmy opracować rozwiązanie, w którym niepotrzebne są żadne gniazdka elektryczne.
Nasz klient nie potrzebuje więc gniazdka, ale rozwiązania kwestii zasilania.

Przystępność cenowa:
Nowy projekt często pojawia się niejako z metką cenową. Jest tak, ponieważ wielu projektantów zaczyna 
od małej partii produktu i kalkuluje ceny zgodnie z kosztami produkcji. W naszej fi rmie pracujemy w odwrotnej 
kolejności: określamy idealną dla konsumenta cenę i tak kształtujemy proces projektowania, aby osiągnąć ten cel.
Naszą misją jest wyznaczanie nowych standardów, nasze produkty powinny więc być przystępne cenowo 
dla jak największej grupy klientów. Koncentrując się na produkcji masowej oczekujemy zysków długoterminowych, 
w zależności od wielkości zamówienia negocjujemy niższe ceny u dostawców części i materiałów.
W tej broszurze zaprezentujemy gamę oferowanych przez Allocacoc produktów i sposób, w jaki każdy z nich 
wyznacza nowy standard. 

The PowerCube
Gdy docieramy do biura, domu, na spotkanie czy gdziekolwiek indziej, często mamy trudności z dostępem do 
gniazdka sieciowego, żeby naładować notebook lub telefon komórkowy.

PowerCube eliminuje ten problem: liczbę gniazd można zwiększyć, umożliwiając budowę łatwo dostępnego źródła 
zasilania według indywidualnych potrzeb.

Na kolejnych stronach poznacie jego zalety...
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Wyjście USB 5 V / 2,1 A

Napięcie 230 V~; 16 A

Gniazda 4

Dostępne typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Dostępne kolory zielony, niebieski, czerwony, szary

PowerCube |Original|

Ten PowerCube ma taką samą funkcjonalność 
jak PowerCube |Original|, a dodatkowo oferuje
podwójny port USB. Porty USB pozwalają użytkownikowi
doładować telefon komórkowy, kamerę, odtwarzacz 
MP3, GPS itd. Od 2010 roku, aby ograniczyć liczbę różnych 
ładowarek, większość telefonów i przenośnych urządzeń 
elektronicznych jest ładowana przez USB.

kompatybilny z 
iPhone
iPod
iPad

1 ładuje wszystkie urządzenia posiadające wyjście USB, w tym iPhone i iPad

Original USB (typ E)

Original (typ E)

Problem rozwiązany:

To była pierwotna koncepcja PowerCube –
5 dodatkowych gniazd sieciowych. Dzięki swej konstrukcji
PowerCube eliminuje wzajemne blokowanie się wtyczek.

Napięcie 230 V~; 16 A

Gniazda 5

Dostępne  typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Dostępne kolory zielony, niebieski, czerwony, szary

| allocacoc |
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Wtyczki nie mogą się tutaj wzajemnie 
blokować, gdyż każda z nich jest 
dołączana z innej strony PowerCube. 

PowerCube jest modułowy, można 
więc tworzyć konfi guracje poprzez 
dodawanie kolejnych elementów 
do już zamocowanego 
PowerCube  I Extended I.

Wszystkie typy PowerCube są dokładnie 
kontrolowane i certyfi kowane zgodnie
ze standardami obowiązującymi w danym kraju. 
Ponadto wszystkie gniazdka są uziemione
i zabezpieczone przed dziećmi.
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Projekt rodziny PowerCube 
zdobył wiele nagród,  w tym 
nagrodę RedDot za dobre 
wzornictwo przemysłowe.
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Wyjście USB
Wersja PowerCube USB ma podwójny port USB
umożliwiający zasilanie szerokiej gamy urządzeń,
w tym tabletów, komputerów i smartfonów.

PowerCube

Zamontuj gdziekolwiek
PowerCube | Extended | jest dostarczany
z systemem dokującym, umożliwiającym zamocowanie
PowerCube praktycznie wszędzie, również do góry
nogami pod blatem biurka albo na ścianie. W ten
sposób źródło zasilania jest zawsze w zasięgu ręki. 
Jeśli potrzebujesz go gdzie indziej, jest łatwy
do przeniesienia dzięki usuwalnej taśmie.

Wiele typów gniazdek w ofercie
Na całym świecie są używane różnego rodzaju gniazdka,
zaprojektowaliśmy więc PowerCube dla różnych
typów. Na następnych stronach tej broszury dowiecie się, 
jakie wersje są dostępne.

CableFix
Oprócz stacji dokującej, PowerCube 
|Extended| zawiera także CableFix
który umożliwia schludne ułożenie
kabla zasilającego.
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System dokowania
Wersje PowerCube | Extended | posiadają
samoprzylepny system dokowania. Z dołączoną
stacją dokującą PowerCube | Extended |może być
umieszczony wszędzie: na biurku, ścianie... możliwości są
nieograniczone.

Starannie wybraliśmy taśmę klejącą tak, by była jak
najmocniejsza, a przy tym nie pozostawiała żadnych
śladów, jeśli zajdzie potrzeba usunięcia urządzenia.
Jego usunięcie jest tak samo łatwe, jak zamontowanie.
Wystarczy pociągnąć pasek i zdjąć stację dokującą.

przekręć i zablokuj

PowerCube |Extended|
Poza pełną funkcjonalnością PowerCube |Original| ta wersja dodatkowo wyposażona jest w kabel

i pięć gniazdek elektrycznych. Wraz z dołączonym systemem dokowania może być montowana 
wszędzie: na i pod blatem biurka bądź na ścianie...

Specyfi kacja techniczna 
Napięcie 230 V~ / 16 A

Długość kabla 1,5 m lub 3 m

System dokujący dołączony

CableFix dołączony

Gniazda 5

Dostępne typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Dostępne kolory zielony*, niebieski*, czerwony*, szary
*Tylko dla wersji 1,5 m

Extended  (typ F)
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PowerCube I Extended USB I posiada podwójny
port USB. Umożliwia ładowanie wielu urządzeń, 
w tym tabletów czy smartfonów, bezpośrednio
z biurka.

| allocacoc |

Napięcie 230 V~/16 A

Długość kabla 1,5 m lub 3,0 m

System  dokujący dołączony

CableFix dołączony

Gniazda 4

Wyjcie USB 5 V / 2,1 A

Dostępne kolory 4

Dostępne typy gniazd Typ A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Dostępne kolory zielony*, niebieski*, czerwony*, szary
*Tylko dla wersji 1,5 m

PowerCube |Extended|
To najwszechstronniejsza wersja PowerCube. Ma standardowy, dopasowany 1,5- lub 3,0-metrowy 
przedłużacz, może więc być montowana tam, gdzie chcemy mieć gniazdo sieciowe w zasięgu ręki. 
Służy temu dołączony samoprzylepny system dokujący. Idealna lokalizacja jest pod blatem:  nie ma więc 
potrzeby schylania się pod biurko w poszukiwaniu wtyczki do laptopa!
PowerCube |Extended USBI posiada podwójny port USB. Umożliwia ładowanie wielu urządzeń,
w tym tabletów czy smartfonów, bezpośrednio z biurka.

kompatybilny z 
iPhone
iPod
iPad

1 ładuje wszystkie urządzenia posiadające wyjście USB, w tym iPhone i iPad

Extended USB (typ E)
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*Kable nie są dołączone, w przeciwnym razie nie chronilibyśmy środowiska!

Nowy poziom dbania o środowisko
PowerCube ReWirable stanowi nowy standard dla ,,zielonych” produktów. Wszyscy wiemy o recyklingu, przetwarzaniu 
produktu i materiału. Bardziej ekologiczne jest jednak ponowne użycie starych produktów!
Niemal wszyscy mamy szufl ady pełne kabli od starych komputerów, drukarek, monitorów, skanerów itd. 

Podłącz więc kable starego komputera i zmień swój PowerCube w przedłużacz. Możesz dostosować długość kabla
do swoich potrzeb.

 PowerCube ReWirable: nowy standard dla adapterów podróżnych

Adaptery turystyczne mają kilka mankamentów:
• bezpieczeństwo: większości adapterów turystycznych nie można pochwalić za ich rozmiary
• tylko jedno gniazdo: najczęściej mamy przy sobie więcej niż jedno urządzenie elektroniczne
• sądzimy, że konsumenci częściej używają adapterów podróżnych za granicą do podłączenia 

urządzeń osobistych niż zagranicznych wtyczek do domowego gniazdka.  Pomyśl o tym... 
i sprawdź, co jest dostępne na rynku

• optymalne wykorzystanie: martwi nas, projektantów, gdy produkty nie są używane regularnie. 
Z podróżnymi adapterami tak właśnie jest: po powrocie z podróży lądują w szufl adzie. Cóż za 
marnotrawstwo!

Dlatego jest jasne, że dla rynku turystycznego wymagany jest inny standard: PowerCube 
|ReWirable|.

powercubedesigned by |allocacoc|

Design for 
Re-usability

Uniwersalne gniazdko -– połączenie 
wtykowe
PowerCube |ReWirable| jest ofe-
rowany z bezpiecznikiem 10 A . 
Podłącz stary kabel komputerowy 
i zmień PowerCube w przedłużacz.
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Ta wersja posiada 5 dodatkowych 
gniazd zasilających. Mimo jego niwielkich 
rozmiarów jest mało prawdopodobne, 
by wtyczki wzajemnie się blokowały. Z tyłu 
urządzenia znajduje się gniazdo IEC, 
które można wykorzystać do innych wtyczek 
lub kabli komputerowych.

Napięcie 230 V~; 10 A

Gniazda 5

Bezpiecznik 10 A; wymienialny

Dostępne typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Dostępne wtyczki EU, UK, USA, AU

Standardowy kolor Orchid Purple

PowerCube |ReW
irable|

Wyjście USB 5 V / 2,1A

Napięcie 230 V~; 10 A

Bezpiecznik 10 A ; wymienialny

Gniazda 4

Dostępne typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Dostępne wtyczki EU, UK, USA, AU 

Standardowy kolory Orchid Purple

Ten PowerCube ma taką samą funkcjonalność jak PowerCube|ReWirable|, 
dodatkowo ma dwa porty USB, które pozwalają użytkownikowi doładować telefon 
komórkowy, kamerę, odtwarzacz MP3, GPS, itd. Prawie wszystkie urządzenia elektroniczne 
obecnie posiadają opcję ładowania przez USB.

kompatybilny z 
iPhone
iPod
iPad

1 ładuje wszystkie urządzenia posiadające wyjście USB, w tym iPhone i iPad
9
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PowerBar USB
Napięcie 230 V~

Długość kabla 1,5 m

Uchwyt mocujący dołączony

Gniazda 2

Wyjście USB 5 V/2,1 A

Dostępne typy gniazdek A, C

Dostępne kolory Trolley Grey

PowerBar
Napięcie 230 V~

Długość kabla 1,5 m

Uchwyt mocujący dołączony

Gniazda 4

Dostępne typy gniazdek A, C

Dostępne kolory Boston Red

PowerBar
PowerBar jest świetnym nowym dodatkiem do twojego blatu: dzięki płaskiej budowie jest

niekolidującym i zgrabnym rozwiązaniem podłączenia nieuziemionych wtyczek. Ponieważ jest
dostarczany z uchwytem mocującym, może być wygodnie montowany pod stolikiem lub blatem.

Wersja USB pozwala naładować wszystkie przenośne urządzenia.
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Power |Extension|
W idealnym świecie nie potrzebowalibyśmy kabli zasilających, ponieważ ograniczają one naszą
mobilność. Zasilanie bezprzewodowe nie jest powszechne w użyciu i dla wyższych mocy nie będzie 
dostępne w najbliższym czasie, dlatego stworzyliśmy Power I Extension I. Ten produkt pozwoli poszerzyć 
twój obszar roboczy ponieważ gniazdko elektryczne może być 
oddalone od miejsca pracy użytkownika.
Zwykły przedłużacz nie jest żadną nowością, 
dlatego wręcz dosłownie podkręciliśmy
nasz przedłużacz: zasilanie 
można włączać i wyłączać 
obracając wtyczkę.

 wyposażony jest 
w uziemiony przewód o długości 3 lub 5 m 
i zamek zabezpieczający przed dziećmi. 
Wraz z wyjątkowym włącznikiem jest bezpieczną 
i inteligentną alternatywą dla standardowych 
przedłużaczy.
Tak jak zwykły przedłużacz, pasuje do wszystkich
naszych produktów, pozwalając stworzyć
konfi gurację odpowiednią dla potrzeb użytkownika.

Napięcie 230 V

Długość kabla 3 -– 5 m

Przełącznik ON/OFF tak

Gniazda 1

Dostępne typy gniazdek E, F

Dostępne kolory Mystic Magenta

ON

OFF

Power I Extension I został uznany
w Holandii za jedną z 5 najlepszych innowacji 
w 2014 roku.

Power Extension (typ F)
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Po wyznaczeniu nowego standardu dla przedłużaczy otrzymywaliśmy wiele pytań, dlaczego PowerCube 
nie ma włącznika stanu czuwania. Otóż nie uważamy takiego rozwiązania za przyjazne dla użytkownika: 

rozgałęźnik często ukryty jest za meblami, a wyłącznik trudno dostępny. Rozwiązaniem jest więc dodanie 
pilota. Dostępne na rynku zdalnie sterowane gniazdka nie oferują dogodnych rozwiązań, ponieważ  pilot gubi 

się albo wyczerpują się baterie.

Naszą prodpozycją jest PowerCube |Remote|, który tworzy całkowicie nowy standard łatwości obsługi. Jednym
dużym przyciskiem pilota Power Remote można ręką lub stopą zdalnie włączać i wyłączać PowerCube.

Samoprzylepna, wielokrotnego użytku 
podkładka “Sticky Pad” na pilocie może 
być mocowana tam, gdzie łatwo do niej 
sięgnąć, więc pilot nigdy się nie zgubi. Ponadto 
modułowa budowa pozwala łączyć pilota 
Power Remote z wieloma kostkami PowerCube 
i odwrotnie, co pozwala dostosować 
konfi gurację do indywidualnych potrzeb. 

To zdumiewające, ale pilot PowerRemote nie 
potrzebuje baterii, ponieważ Allocacoc dba
o nasze środowisko.
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PowerCube |Remote|

Wyjątkową cechą zdalnego sterowania PowerCube 
|Remote| jest jego system łączności. Urządzenia łatwo jest 
sparować nawzajem. Naciśnięcie przycisku PowerCube 
|Remote| na 5 sekund pozwoli sparować kolejne urządzenie 
PowerRemote.
W przypadku jakiejkolwiek utraty synchronizacji urządzeń 
nie ma powodów do zmartwień – wszystkie podłączone 
urządzenia zostaną wyłączone przez dwukrotne naciśnięcie 
przycisku.

Jedno urządzenie PowerCube 
|Remote|może być 
kontrolowane wieloma pilotami

Jeden pilot PowerRemote może 
kontrolować wiele urządzeń 
PowerCube |Remote|

• przylega do gładkich powierzchni i nie 
gubi się

• zachowuje przylepność po przetarciu 
wilgotną ściereczką

• nie pozostawia śladów na powierzchni 
mocowania.

Umocuj sterowanie PowerRemote gdzie zechcesz

Naciśnij stopąŻadnych baterii

pionowo poziomo do góry 
nogami

Unikalny przycisk StepOn na pilocie 
PowerRemote można obsługiwać 
stopą, gdy obie dłonie mamy zajęte.

Zdalne sterowanie PowerRemote nie 
korzysta z baterii, więc nigdy nie będzie 
potrzeby ich wymiany.

Samoprzylepna taśma na pilocie

PowerCube |Remote Extended| (typ E)

LED - wskaźnik
stanu urządzenia

włącznik urządzenia

system dokujący 

PowerRemote
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Włącz zdalnie ekspres 
do kawy z sypialni albo 
jakiegokolwiek innego 
miejsca w domu. Teraz 
musisz tylko wstać z łóżka, 
gdy poczujesz zapach 
świeżo zaparzonej kawy.

Podłącz lampę na biurku, 
laptop itd. PowerCube 
|Remote| może być 
używany razem z dokiem 
mocującym, może zostać 
zamontowany na lub pod 
blatem, bez potrzeby 
sięgania po pilota.

The PowerCube |Remote| może być używany w wielu sytuacjach. Poniżej tylko niektóre z nich:

Elektronika w stanie czuwania 
może pobierać dużo prądu. 
Nie masz ochoty podchodzić 
do TV, ilekroć chcesz go włączyć 
lub wyłączyć. Rozwiązanie: 
podłącz telewizor do PowerCube 
|Remote| i kontroluj go 
zamocowanym na stoliku 
PowerRemote.

Po zakupach w sklepie 
masz zajęte obie ręce –
to żaden problem 
ponieważ przycisk 
PowerRemote można 
obsłużyć stopą!

Nie musisz wychodzić 
spod ciepłej kołdry,
aby wyłączyć światło 
- wystarczy jedno
przyciśnięcie na pilocie 
PowerRemote.

Napięcie 230 V~

Długość kabla zasilanie bezpośrednie

Gniazda 4 + wyłącznik

Pilot PowerRemote dołączony w opakowaniu 

Zasięg pilota 25 m

Dostępne typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Standardowy kolor Trolley Grey

Kolor przycisku Queen’s Orange

Napięcie 230 V~

Długość kabla 1,5 m

Gniazda 4 + wyłącznik

Pilot PowerRemote dołączony w opakowaniu 

Zasięg pilota 25 m

System dokujący dołączony

CableFix dołączony

Dostępne typy gniazdek A, B, D, E, F, G, I, A/I, N, O

Standardowy kolor Trolley Grey

Kolor przycisku Queen’s Orange

Pilot PowerCube dostępny jest w różnych 
odmianach pozwalając stworzyć rozwiązanie, 
które odpowiada najlepiej twoim potrzebom:

PowerCube |Remote 
Original| + PowerRemote

PowerCube |Remote 
Extended| 1,5 m

PowerCube |Remote 
Extended| 1,5 m
+ PowerRemote

PowerCube |Remote 
Original|

PowerRemote

Powrót do domu

Kuchnia

| allocacoc |

PowerCube |Rem
ote|
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“Bez 
zewnętrznego 

zasilacza”

audioCube
Większość przenośnych głośników nie jest kierunkowa: najlepszy dźwięk jest tylko bezpośrednio 

przed urządzeniem i jego jakość spada, gdy tylko odejdzie się od urządzenia. AudioCube 
posiada głośniki wielokierunkowe ponieważ chcieliśmy stworzyć wrażenie przestrzenne 360º, 

gdzie dźwięk rozchodzi się ze środka pomieszczenia.

Przenośne głośniki często źle przenoszą niskie dźwięki, dlatego zwróciliśmy szczególną uwagę 
na zintegrowany głośnik niskotonowy, by również najniższe dźwięki były czyste.

AudioCube posiada także zintegrowany obwód zasilania i eliminuje potrzebę użycia dużego zewnętrznego
zasilacza.
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Cechy urządzenia

Basy
AudioCube zapewnia
potężne basy, które są
wzmacniane przez 
płaszczyznę, na której leży 
audioCube.
Wbudowana dioda LED
pozwala jednym
spojrzeniem sprawdzić stan
zasilania urządzenia.

Gniazdo IEC 
Z tyłu urządzenia znajduje się 
gniazdo do kabla IEC, a dzięki 
zintegrowanemu obwodowi 
zasilania nie potrzeba dużego 
zewnętrznego zasilacza.

Parowanie przez bluetooth
AudioCube łatwo jest sparować 
z innymi urządzeniami przez 
Bluetooth. Żadne kable nie są 
już potrzebne!

Wtyczka Jack 
Urządzenie audioCube 
wykorzystuje gniazda 
wejściowe audio typu Jack, 
można więc podłączyć 
przez nie telefon komórkowy 
niezależnie od możliwości 
połączenia przez Bluetooth.

Wewnętrzna bateria
Urządzenie oferuje wyjątkową 
mobilność. Jego wewnętrzne 
baterie zapewniają pracę 
niezależną od innych źródeł 
zasilania do 8 godzin!

Efekt 360º
Ponieważ audioCube stosuje
głośniki wielokierunkowe,
dźwięk rozchodzi się dookoła, 
bez martwych stref.

Sterowanie
AudioCube jest wyposażony
w przyciski umożliwiające
dostęp do wszystkich funkcji
np. głośność, play, pauza oraz 
parowanie jednym
dotknięciem. Wszystkie kontrolki
mają sygnalizację dźwiękową.
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PowerUSB Cable
Funkcje Ładowanie oraz przesył danych

Długość kabla 80 cm

Wyjścia Apple Lightning, Micro USB
i Mini USB

Standardowy kolor Wyoming White

PowerUSB Cable
Znamy problem: twoi goście proszą, by naładować ich telefon komórkowy albo tablet, a ty nie masz 

odpowiedniego kabla pod ręką, bo twój telefon komórkowy ma akurat inną wtyczkę.

Z kablem Power USB nie ma takich problemów, ponieważ pasuje do większości urządzeń obecnych
na rynku, a ponadto ma elegancki, płaski i nieplączący się kabel. 
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Opakowanie

Extended USB (typ A/I)

Opakowanie

Opakowanie jest bardzo ważne, ponieważ wywiera pierwsze wrażenie na nabywcy.
Przykładamy dużą wagę do projektowania opakowań – nasze produkty są sprzedawane
w opakowaniach z polipropylenu wysokiej jakości. Jest to materiał znany z wytrzymałości oraz nadaje 
się do przetwarzania. 

Niektóre części opakowania są półprzeźroczyste lub wycięte, co zapobiega ich otwieraniu na półkach, 
a klienci mogą przed zakupem sprawdzić produkt i jego kolor. Dodatkowo jedno z gniazdek jest wyeksponowane, 
łatwo więc sprawdzić wersję kupowanego urządzenia.
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     Ile urządzeń PowerCube można połączyć? 
W teorii PowerCube można rozbudowywać w nieskończoność, o ile podłączone urządzenia nie przekroczą 

dopuszczalnego limitu pobieranej mocy. W przypadku przekroczenia tego limitu bezpiecznik w skrzynce bezpieczników 
automatycznie wyłączy zasilanie. Zalecamy jednak nie łączyć ze sobą więcej, niż trzech urządzeń PowerCube.

Co odróżnia PowerCube od innych listew zasilających?
To, co wyróżnia system PowerCube, to jego wszechstronność: może być zamontowany w dowolnym miejscu za pomocą 
unikalnego systemu dokowania. Jego sześcienna konstrukcja sprawia, że wtyczki nie blokują siebie wzajemnie. Dodatkowo, 
PowerCube jest systemem modułowym: elementy można łączyć ze sobą zgodnie z Twoimi potrzebami. Dlatego też nasz 
produkt zapewnia użytkownikowi zupełnie nowe doświadczenia, jest łatwy w obsłudze i bardziej wszechstronny.

Dlaczego PowerRemote nie potrzebuje żadnych baterii?
Naciśnięcie przycisku wytwarza energię kinetyczną wystarczająco dużą do wysłania impulsu do PowerCube.

Czy PowerCube jest bezpieczny w użyciu z urządzeniami o dużym poborze mocy, jak np. kuchenka
mikrofalowa?
PowerCube jest tak bezpieczny, jak każde inne gniazdko zasilania, a dodatkowo jest produktem trwałym. Ponadto jest 
uziemione, a wszystkie gniazda są zabezpieczone przed dziećmi.

Dlaczego nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach?
Wiele z naszych produktów posiada wtyczki zasilania i/lub gniazda, które znacznie różnią się na całym świecie. Mimo że 
mogą one wyglądać podobnie, budowa wewnętrzna może być zupełnie inna i w konsekwencji np. bolec uziemiający 
może być typu męskiego lub żeńskiego.

Jak długo trwa ładowanie urządzenia przez port USB?
Porty USB zapewniają łącznie 2,1A natężenia prądu ładowania, czterokrotnie więcej niż w standardowym porcie USB. 
W rezultacie czas ładowania będzie krótszy niż w przypadku ładowania przez port USB w komputerze. PowerCube jest 
wyposażony w mikroprocesor, który wykrywa liczbę połączonych urządzeń i reguluje odpowiednio moc wyjściową. 
W przypadku podłączenia tylko jednego urządzenia będzie ono ładowane maksymalnym prądem 2,1 A. W przypadku 
podłączenia dwóch urządzeń, wartość ta będzie dzielona pomiędzy nimi.
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Częste pytania

Mamy nadzieję, że udało nam się nastawić Ciebie entuzjastycznie do naszych produktów, tak jak jesteśmy my sami,            
i że wraz z nami będziesz oczkiwać kolejnych rozwiązań. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzebie uzyskania pomocy, 
prosimy o przesłanie maila na info@power-cube.pl lub zapraszamy do naszego biura.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o produktach Allocacoc?
Zapraszamy na www.power-cube.pl, gdzie znajdują się dodatkowe informacje, jak również komunikaty z ostatniej chwili      
o naszych produktach. Oprócz tego przekazujemy  regularnie wszelkie aktualizacje na Facebooku,  na którym jesteś zawsze
mile widziany!

Jak chronimy nasze produkty przed podróbkami? 
W Allocacoc jesteśmy projektantami z pasją: inteligentne rozwiązania problemów prowadzą do tworzenia 
oryginalnych produktów. Oczywiście nie zostaje to niezauważone: ze wzrostem popularności naszych produktów 
zaczynają się pojawiać na rynku “niezwykle podobne” produkty. 

Niewątpliwie uważamy to za zaszczyt: kopiowanie jest największym uznaniem, jaki może uzyskać dany produkt. Potwierdza 
to również, że wyznaczamy naprawdę wysokie standardy.

Podejmujemy także inne działania koncentrując się na następujących aspektach:
- ochronie praw naszej własności intelektualnej dotyczącej konstrukcji, wzornictwa i cech użytkowych
- ciągłej innowacyjności: gdy naśladowcy kopiują nasz produkt, my już pracujemy nad jego “wersją 2.0”
- kompleksowym nacisku na jakość i bezpieczeństwo produktów
- analizowaniu wszystkich szczegółów i uwzględnianiu doświadczeń użytkownika naszych produktów, od wypakowania
do zainstalowania i pełnego użytkowania

- dobrej strategii cenowej. Jeszcze przed rozpoczęciem projektowania produktu mamy już w zamyśle cenę docelową.
To pozwala nam podejmować istotne decyzje w trakcie całego procesu i zapewnia, że wszystkie wytwarzane produkty
będą przystępne cenowo dla konsumenta. Fakt, że nie pobieramy żadnych “opłat za design” i nie dodajemy
innych ukrytych kosztów, często prowadzi do wyjątkowej sytuacji, w której kopia jest droższa niż oryginał.
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