
Nazwa: Power Bank / przenośny bank energii
Marka: XIAOMI 
Model: Mi Power Bank 2C 
Inna nazwa modelu: PLM06ZM 
Pojemność deklarowana: 20 000 mAh / 3.7V / 74 Wh
Typ ogniwa: Litowo-polimerowy (Li-Pol)
Zgodność z standardem szybkiego ładowania: TAK /
Quick Charge 3.0
Wejście / wyjścia:

• 2xUSB
• 1x microUSB

Ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie: TAK
Prąd wejściowy:

• 5,0 V / 2,0 A 
• 9,0 V / 2, 0 A

Prąd wyjściowy:
• 2× 5,1 V / 2, 4 A
• 9, 0 V / 2, 0 A 
• 12,0 V / 1,5 A

Maksymalna wydajność ogniwa: 18 W
Zakres temperatur pracy ogniwa: 0°C ~ 45°C
Czas ładowania:     

• 10 h / 5V 2A
• 6,7 h / 9V 2A

Obudowa: tworzywo sztuczne PC+ABS (poliwęglan/akrylonitrylo-butadienowo-styren)
Kolor obudowy: biały
Warianty kolorystyczne: NIE
Wodoodporność: NIE
Odporność na wstrząsy: NIE
Wskaźnik stanu naładowania: TAK / 4 diody LED
Waga: 

• 328 g / podawana
• 355 g / zważona

Wymiary: 15 x 7 x 2,4 cm (długość / szerokość / wysokość)
Pokrowiec w zestawie: NIE
Załączone wyposażenie:

• kabel USB / microUSB
• skrócona instrukcja obsługi

Fizyczny włącznik/wyłącznik: NIE / automatyczny
Włącznik kontrolny poziomu naładowania: TAK
Zabezpieczenia: TAK / dziewięć 

• odporność na temperaturę / czuły na ciepło mechanizm kontroli temperatury zapewnia, że akumulatory 
działają w bezpiecznym zakresie

• ochrona przed zwarciem / automatyczne zabezpieczenie płyty głównej i akumulatora w przypadku 
zwarcia

• zabezpieczenie przepięcia wejściowego / Obwód OVP zapobiega uszkodzeniu urządzenia przed 
wzrostami napięcia

• zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjściowym / monitoruje prąd wyjściowy i wyłącza się, gdy prąd 
przekroczy maksymalny limit

• reset mechanizmu / przycisk zasilania może służyć do resetowania power-banka w niestabilnym 
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otoczeniu
• ochrona przed niepoprawnym podłączeniem / wykrywa kiedy kabel jest nieprawidłowo włożony i 

automatycznie przestaje ładować
• ochrona przepięcia wyjściowego / monitoruje napięcie wyjściowe i wyłącza się, gdy napięcie 

przekroczy maksymalną wartość
• ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem / zastosowano japońską technologię w 

celu zapobiegnięcia przeładowaniom i nadmiernym rozładowaniom akumulatorów
• zabezpieczenia PTC dla ogniwa / ogniwa są wyposażone w czujnik PTC, który skutecznie kontroluje 

prąd i zapewnia ochronę, gdy temperatura i prąd przekraczają maksymalną wartość
Ładowanie urządzeń o niskim poborze energii: TAK do dwóch godzin / samoczynne wykrywanie typu 
ogniwa lub manualna zmiana trybu pracy (2x wciśnięcie przycisku włączającego)
Reset urządzenia: TAK / przez dłuższe przytrzymanie przycisku
Gwarancja: producenta / 24 miesiące
Inne: perforowane powierzchnie górnego i dolnego panelu ułatwiające chwyt, indywidualny numer 
potwierdzający oryginalność produktu

Tytułem wstępu...
Jedną z najważniejszych bolączek współczesnych urządzeń elektronicznych z całą pewnością są zasilające
je ogniwa. Można wręcz powiedzieć że szybkość rozwoju technologii w zakresie możliwości i wydajności
procesorów czy matryc fotograficznych, dalece im odjechała. Oczywiście nie jest też tak że nie dzieje się w tej
mierze  nic,  rozwój  ogniw wciąż  trwa,  jednak  pomimo wszystkich  prób wciąż  pozostawiają  one  wiele  do
życzenia. Problemy te dotyczą w szczególności smartfonów, które bardzo szybko ewoluują. 

Już dawno porzuciwszy swą podstawową rolę, tudzież wyłącznie telefonu, a stając się czymś na kształt
komputera osobistego, nawigacji,  kamery, aparatu fotograficznego, oraz centrum multimedialnego.  Coraz
większe, o wyższej rozdzielczości ekrany, bardziej wydajne układy graficzne i wielu rdzeniowe procesory, duża
ilość  pamięci  ROM  i  SDRAM,  a  do  tego  matryce  fotograficzne  o  oszałamiających  rozdzielczościach,
obsługujące  wysokie  rozdzielczości  nagrywania  klipów  wideo.  Nic  więc  dziwnego  że  to  właśnie  w  tym
przypadku  najjaskrawiej  objawia  się  problematyczna  wydajność  współczesnych  ogniw,  nie  nadążająca  za
rozwojem samych urządzeń.

Jedną z najważniejszych bolączek współczesnych urządzeń elektronicznych z całą pewnością są zasilające je ogniwa, problem ten w szczególności dotyczy wydajnych smartfonów,
służących na do wielu zadań, w tym aktywnej nawigacji w terenie, jak i nagrywania klipów wideo czy rejestrowanie zdjęć, ratunkiem są tu różnego rodzaju power-banki, jeden z nich

omawiany w tej recenzji już kilkukrotnie ocalił mi skórę umożliwiając bezproblemowe doładowanie ogniwa na górskim szlaku, powyżej podczas jednego z takich wypadów, zachód słońca
obserwowany z polany pod Stecówką, po prawej w drodze ze Zwardonia do Wisły Czarne – zdjęcie po prawej wykonane smartfonem HUAWEI P20 PRO.

Różni producenci w zróżnicowany sposób próbują obejść ten problem, w większości przypadków sprowadza
się to jednak do zwiększenia pojemności ogniwa, które jednak aby nie wpływać negatywnie na wagę i grubość
urządzenia,  co  byłoby  w  świetle  dzisiejszych  trendów  designerskich  swoistym  „faux  pas”  mogą
wylegitymować się pojemnością rzędu od 3000 do 4000 mAh, a nawet 5000 mAh. Pomimo że w tym ostatnim
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przypadku jest to już pokaźna ilość mocy, wystarczająca w większości przypadku na bezstresowe korzystnie z
urządzenia przez cały dzień lub dobę, to jednak gdy odpalimy GPS, nawigację, tudzież mapy turystyczne czy
drogowe, do tego zarejestrujemy nieco klipów i zdjęć, po kilku – kilkunastu godzinach znów staniemy przed
tym samym dylematem – kończącym się zapasem energii. Pół biedy gdy ma to miejsce w pobliżu gniazdka, ale
co zrobić gdy do takowego dostępu nie mamy? 

Różni producenci w zróżnicowany sposób próbują obejść problem wynikający z względnie małej wydajności ogniw w stosunku do mocy obliczeniowych współczesnych smartfonów i ich
dużych o wysokiej rozdzielczości ekranów, w większości przypadków sprowadza się to jednak do zwiększenia pojemności ogniwa, tu jednak aby nie zwiększać masy i grubości urządzenia

producenci są dość mocno ograniczeni. Powyżej dwie metody rozwiązanie problemu szybko zużywających energię ogniw – po lewej mój starszy smartfon LG G5 jako już chyba jeden z
nielicznych wyposażony w otwieraną komorę i wymienną baterię o pojemności 2800 mAh, jednakże kosztem utraty jakiejkolwiek ochrony przed pyłem i wodą, po prawej przedstawiciel

typowej zamkniętej architektury, z niewymiennym ogniwem HUAWEI P20 PRO, w jego jednak przypadku mamy do czynienia z akumulatorem o pojemności aż 4000 mAh.

Na pomoc ogniwom – wybór... 
Z pomocą na  powyższe  problemy przychodzą  wszelkiej  maści  power-banki,  stanowiące  pomost  pomiędzy
wydajnością urządzeń, ich apetytem na energię, a wydajności i pojemnością współczesnych ogniw. Wybór do
niedawna znacznie prostszy, dziś już taki nie jest, dlaczego? Ze względu na zmianę szybkości ładowania
nowoczesnych ogniw. Wraz ze wzrostem ich pojemności, musiano (i na szczęście to się udaje) zadbać o
wzrost prędkości ładowania, w przeciwnym razie smartfon wyposażony w ogniwo o pojemności 4000 mAh
ładowany  z  prędkością  sprzed  dwóch,  trzech  lat,  osiągnąłby  100%  pojemności  ogniwa  po… kilkunastu
godzinach.

Zdecydowana  większość  współczesnych  smartfonów  jest  ładowana  w  standardzie  Quick  Charge  3.0,  a
najbardziej topowe Quick Charge 4.0, dodać tu jednak trzeba że mówi się już o wprowadzeniu w 2020 roku
jeszcze nowszego standardu – Quick Charge 5.0… jakie ma to tu znacznie? By nie opisywać tu wszystkich
niuansów wynikających ze zmiany standardu szybkiego ładowania, w uproszeniu można powiedzieć że każda
następna  generacja  tego  standardu  wymaga  ładowania  z  wyższym natężeniem prądu,  oraz  ładowarkami  o
większej mocy. Odpowiednio dla popularnego standardu Quick Charge 3.0 w zakresie od  2,6 do 4,6 ampera,
wymagana jest szybka ładowarka o wydajności około 18W – 20W, gdy dla standardu 1.0 natężenie prądu
wynosi tylko do 1 do 2 amperów, a moc ładowarek około 8 – 10W.

Dobrej jakości power-banki umożliwiają względnie szybkie doładowania smartfona bez względu na miejsce w jakim się znajduję, podczas tego wypadu korzystałem ze świetnie spisującego
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się power-banku marki XIAOMI model Mi Power Bank 2C ( PLM06ZM) o pojemności aż 20 000 mAh. Po lewej autor na tle Ochodzity, po prawej progi i kaskady w Dolinie Czarnej Wisełki.

To właśnie  te  parametry  są  kluczowe  dla  doboru  właściwego  dla  nas  typu  power-banku.  Te  obsługujące
najwolniejsze standardy szybkiego ładowania (lub żadne), pomimo czasem dużych pojemności ogniw nie są
dobrą parą dla nowoczesnego smartfona,  to zresztą właśnie dlatego są one w tej  chwili  często bohaterami
różnego rodzaju „super” wyprzedaży. Jeśli nasz telefon pracuję w zgodzie ze standardem Quick Charge 3.0
powinniśmy celować w taki  właśnie power-bank,  dobrze aby był  on zdolny do elastycznego trybu pracy,
tudzież obsługiwał nie tylko szybkie ładowanie,  ale również radził  sobie z ładowaniem urządzeń o niskim
poborze prądu, jak czołówki, kamery czy aparaty fotograficzne. Pojemność takiego urządzenia nie powinna być
mniejsza od co najmniej dwu i pół krotności pojemności ogniwa naszego akumulatora w smartfonie. Właśnie
takiemu power-bankowi, Chińskiego producenta Xiaomi, model Mi Power Bank 2C ( PLM06ZM), zgodnego ze
standardem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 przyjrzymy się w tej recenzji.

Wraz z rozwojem i zmianą standardów szybkiego ładowania, ewoluują również ładowarki smartfonów, umożliwiając coraz szybsze ich ładowanie, powyżej dwa modele dwóch różnych
marek, obie zgodne ze standardem Quick Charge 3.0, a jednak odznaczające się inną wydajnością, po lewej starszy model ładowarki LG MCS-H05ED o wydajności 12W, po prawej HUAWEI

Huawei Super Charge CP84 o wydajności aż 18W.

Budowa i specyfikacja
Power-bank  Xiaomi  Mi  2C  (PLM06ZM)  wyposażono  w  ogniowo  litowo-polimerowe  (Li-Pol)  o  pojemności
wynoszącej  aż  20  000  mAh,  może  nieco  przewrotnie  zaczynam od  tego  akurat  wątku,  gdyż  to  ta  cecha
determinuje właściwości fizyczne urządzenia. Mowa tu o jego wadze i wielkości, jedna i druga muszą być
odpowiednio większe aby ukryć tak pojemne ogniwo (a ściślej zespół ogniw).  Rzeczowy power-bank waży
355g (producent  podaje 328 g),  kwestią  stricie  akademicką jest  czy to  dużo,  czy mało,  osobiście  w pełni
akceptuję taką wagę zważywszy na pojemność urządzenia. 

Power-bank Xiaomi Mi 2C (PLM06ZM) sprzedawany jest w estetycznym białym kartoniku, na którym prócz wizerunku samego urządzenia nadrukowano szereg przydatnych informacji
technicznych... 

Zanim  przejdziemy  do  budowy  urządzenia,  kilka  słów  o  opakowaniu  w  jakim  jest  sprzedawane.  Jest  to
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estetyczny,  półtwardy  biały  kartonik,  w  dużej  mierze  wykonany  z  biomasy  odzyskanej  z  recyklingu.  Na
kartoniku nadrukowano szereg praktycznych informacji  o samym urządzeniu.  Tym co jednak zasługuje na
wyróżnienie to naklejona na jednym z boków naklejka certyfikacyjna. Została on podzielona na dwie części,
po lewej  znajdziemy warstwę srebrnej  farby,  po której  zdrapaniu dostrzeżemy indywidualny numer numer
seryjny danego urządzenia.  Po wejściu na wskazany na naklejce adres  (www.mi.com/verify), w przygotowanej
do tego rubryce na stronie wpisujemy numer ze zdrapanego pola na naklejce, co pozwoli nam na szybką
weryfikację czy zakupiony power-bank jest oryginalnym produktem Xiaomi.

Tym co jednak zasługuje na wyróżnienie to naklejona na jednym z boków kartonika naklejka certyfikacyjna. Została on podzielona na dwie części, po lewej znajdziemy warstwę srebrnej
farby, po której zdrapaniu dostrzeżemy indywidualny numer numer seryjny danego urządzenia. Po wejściu na wskazany na naklejce adres (www.mi.com/verify), możemy zweryfikować

oryginalność power-banku…

Trzeba przyznać że jest to bardzo ciekawe i funkcjonalne rozwiązanie. Na pleckach kartonu znajdziemy jeszcze
naklejoną  (przynajmniej  w  moim  egzemplarzu)  polsko  języczną  skróconą  instrukcję  obsługi,  wraz  z
informacjami  technicznymi.  Po  otwarciu  kartonika  prócz  rzeczowego  power-banku,  o  którym  poniżej,
znajdziemy jeszcze tylko krótki, około 30 cm, płaski kabelek USB / micro USB.  Umożliwi on nam ładowanie
urządzenia z  portu USB, lub  podpięcie  do ładowarki.  Ostatnią  z  rzeczy jaką  znajdziemy w kartoniku jest
oryginalna anglojęzyczna instrukcja obsługi.
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Na plecak kartonu skrywającego power-bank XIAOMI Mi 2C 20 000mAh znalazłem jeszcze doklejoną polskojęzyczną instrukcję obsługi. Model sprzedawany jest wraz z krótkim 30 cm
płaskim kabelkiem USB / micro USB.

Dobrze przyjrzymy się już samemu modelowi,  power-bank XIAOMI Mi 2C 20 000mAh cechuje się prostą,
wręcz ascetyczną budową. Brak tu jakichś skomplikowanych kształtów, czy dodatków designerskich, mamy
do czynienia z prostą bryłą w kształcie graniastosłupa prostokątnego o zaokrąglonych krawędziach brzegów.
Jego  wymiary  to  15  cm długości,  7  cm szerokości  i  2,4  cm wysokości.  Obudowę wykonano  z  białego
tworzywa  sztucznego  PC+ABS (poliwęglan/akrylonitrylo-butadienowo-styren),  mającego  się  cechować
znacznie lepszymi niż  każde z  tych tworzyw osobno, w tym lepszą odpornością  na zarysowania i  nacisk.
Powierzchnie  górne obudowy po obu stronach pokryto  perforowaną  siateczką,  co  w zamyśle  marki  ma
poprawiać chwyt. W istocie tak właśnie jest, łatwo można dostrzec różnicę w śliskości powierzchni podnosząc
power-bank za boki gdzie takiej perforacji nie dodano. Jedynym widocznym dodatkiem stricte designerskim
jest wygrawerowane na górnym panelu, po stronie przeciwnej portów USB loga marki Xiaomi.

Power-bank XIAOMI Mi 2C 20 000mAh cechuje się prostą, wręcz ascetyczną budową. Brak tu jakichś skomplikowanych kształtów, czy dodatków designerskich, mamy do czynienia z prostą
bryłą w kształcie graniastosłupa prostokątnego o zaokrąglonych krawędziach brzegów, o wymiarach 15 x 7 x 2,4 cm (długość / szerokość / wysokość).

Całość cechuje lekkość bryły, maskująca nieco wagę modelu po wzięciu go do ręki, oraz mimo wszystko małe
jak  na  tak  pojemne  ogniwo rozmiary.  Pod  kątem samej  charakterystyki  obudowy zabrakło  mi  tu  jedynie
wariantów kolorystycznych, biały pomimo że elegancko się prezentuje,  zawsze będzie bardziej  podatny na
zabrudzenia. Co ciekawe w przypadku mniejszego brata tego power-banku o pojemności 10 000 mAh mamy
już do wyboru kilka wersji kolorystycznych.

Przedni panel wyposażono w trzy porty ładujące:

• dwa wyjścia USB / rozmieszczone symetrycznie w osi panelu po jego bokach
• jedno wejście micro USB / ulokowane w centrum osi panelu
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Porty USB służą oczywiście do ładowania naszych urządzeń. Co należy zaliczyć na plus urządzenia oba
posiadają taką samą wydajność, umożliwiając szybkie ładowanie dwóch urządzeń równocześnie. Port micro
USB służy do ładowania samego urządzenia.  Ponad nim znajdziemy cztery otwory niebieskich diod LED.
Określają one poziom naładowania urządzenia, sygnalizują też stan pracy urządzenia. Pewnym „odkryciem”
było  dla  mnie,  co  nastąpiło  po  dłuższym  dopiero  użytkowaniu  i  zupełnie  przypadkiem,  że  nad  i  pod
wymienionymi portami wygrawerowano drobną czcionką informacje o typie gniazda  potwierdzające to  co
przed chwilą napisałem:

• gniazda USB: OUT I i II  (wejście 1 i 2) / 5,1V 2,4A / 9V 2,0A / 12V 1,5A
• gniazdo micro USB: IN (wejście)

Model XIAOMI Mi Power Bank 2C wyposażono również w bardzo przydatny przycisk ulokowany na bocznej
krawędzi urządzenia, tuż za panelem z portami USB. Przycisk ten nie jest co podkreśla instrukcja obsługi
włącznikiem /  wyłącznikiem.  Za jego pomocą  możemy zweryfikować stan naładowania  urządzenia,  choć
oczywiście  są  to  wyłącznie  dane szacunkowe,  ze  względu  na  zastosowanie  wskaźnika  w postaci  tylko
czterech diod LED, każda z nich reprezentuje 25% pojemności ogniwa.  Tryb ich świecenie, jak i kolejność
przekłada się na stan naładowania/pracy urządzenia. Warto z pewnością też zapamiętać że kolejność wskazań
jest identyfikowana dla diod LED od prawej do lewej, spoglądając na porty USB z trzpieniem u góry.

ROZŁADOWYWANIE:

POZIOM MOCY LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

ZBYT NISKIE NAPIĘCIE WYŁĄCZONA WYŁĄCZONA WYŁĄCZONA WYŁĄCZONA

0 – 25 % MIGA WYŁĄCZONA WYŁĄCZONA WYŁĄCZONA

25 – 50 % MIGA MIGA WYŁĄCZONA WYŁĄCZONA

50 – 75 % MIGA MIGA MIGA WYŁĄCZONA

75 – 99 % MIGA MIGA MIGA MIGA

ŁADOWANIE:

POZIOM MOCY LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

0 – 25 % MIGA WŁĄCZONA WŁĄCZONA WŁĄCZONA

25 – 50 % WŁĄCZONA MIGA WŁĄCZONA WŁĄCZONA

50 – 75 % WŁĄCZONA WŁĄCZONA MIGA WŁĄCZONA

75 – 100 % WŁĄCZONA WŁĄCZONA WŁĄCZONA MIGA

BŁĄD ŁADOWANIA WŁĄCZONA WŁĄCZONA WŁĄCZONA WŁĄCZONA

Boczny przycisk umożliwia również szybką zmianę charakterystyki ładowania, po szybkim dwukrotnym jego
naciśnięciu  power-bank  przechodzi  w  tryb  ładowania  o  niskim  natężeniu  prądu,  umożliwia  to  ładowanie
urządzeń o mniejszym apetycie na energię, nie obsługujących standardów szybkiego ładowania, jak choćby
opaska bluetooth, czy właśnie latarka czołowa. Przycisk umożliwia również reset urządzenia, wystarczy go
dłużej przytrzymać przez kilka sekund. A co z włączaniem i wyłączaniem? Również tu model XIAOMI Mi Power
Bank 2C 20 000 mAh wyposażono w bardzo funkcjonalne i bezpieczne rozwiązanie. Power-bank sam odcina
zasilnie w chwili wykrycia pełnego naładowania akumulatora i odwrotnie uruchamia po podpięciu do niego
urządzenia do naładowania. 
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Power-bank XIAOMI Mi Power Bank 2C 20 000 mAh posiada na przednim panelu dwa wyjścia USB ulokowane w osi poziomej po bokach, umożliwiając jednoczesne ładowanie z dużą
szybkością dwóch urządzeń (zgodnie ze standardem Quick Charge 3.0, w centrum gniazdo micro USB służące do ładowania urządzenia. Ponad nim (tu urządzenie leży obrócone) zestaw 4

diod LED określających stan naładowania i tryb pracy urządzenia / model wyposażono również w bardzo funkcjonalny przycisk ulokowany na bocznej krawędzi, umożliwiający zmianę trybu
pracy, reset, oraz kontrolę stanu naładowania ogniwa power-banku...

Warto z pewnością pamiętać że kolejność wskazań diod LED jest identyfikowana od prawej do lewej, spoglądając na porty USB z trzpieniem u góry (jak na zdjęciu) – po wciśnięciu
przycisku w chwili gdy power-bank nie ładuje innego urządzania zaświecające się diody określą stan jego ogniwa, tu po prawej migały wszystkie cztery diody, co odpowiada 75 – 99 %

zgromadzonej w power-banku energii.

Skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie, trzeba przyznać że power-bank XIAOMI Mi Power Bank 2C wyposażono
w duża ilość zaawansowanych zabezpieczeń, walnie przekładających się na bezpieczeństwo użytkownika,
wyróżnia on się również pod tym względem na tle konkurencyjnych rozwiązań. Według specyfikacji mamy tu
obecnych aż dziewięć typów zabezpieczeń:

• odporność na temperaturę / czuły na ciepło mechanizm kontroli temperatury zapewnia, że akumulatory działają w 
bezpiecznym zakresie

• ochrona przed zwarciem / automatyczne zabezpieczenie płyty głównej i akumulatora w przypadku zwarcia
• zabezpieczenie przepięcia wejściowego / Obwód OVP zapobiega uszkodzeniu urządzenia przed wzrostami napięcia
• zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjściowym / monitoruje prąd wyjściowy i wyłącza się, gdy prąd przekroczy maksymalny

limit
• reset mechanizmu / przycisk zasilania może służyć do resetowania power-banka w niestabilnym otoczeniu
• ochrona przed niepoprawnym podłączeniem / wykrywa kiedy kabel jest nieprawidłowo włożony i automatycznie przestaje 

ładować
• ochrona przepięcia wyjściowego / monitoruje napięcie wyjściowe i wyłącza się, gdy napięcie przekroczy maksymalną wartość
• ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem / zastosowano japońską technologię w celu zapobiegnięcia 

przeładowaniom i nadmiernym rozładowaniom akumulatorów
• zabezpieczenia PTC dla ogniwa / ogniwa są wyposażone w czujnik PTC, który skutecznie kontroluje prąd i zapewnia ochronę,

gdy temperatura i prąd przekraczają maksymalną wartość

Pozostał  nam  do  omówienia  już  tylko  tylni  panel  urządzenia,  nadrukowano  na  nim  jasno  szarą  farbą,
podstawowe dane o urządzeniu, jak pojemność, oferowana wydajność, jak i maksymalne napięcie podczas jego
ładowania.  Całość pomimo skromnej,  ascetycznej formy, prezentuję się w moim odczuciu ponadczasowo i
elegancko, skrywa szereg zaawansowanych rozwiązań, trzeba przyznać że marka Xiaomi postarała się tu o jak
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najlepsze zabezpieczenie swojego urządzenia i zmaksymalizowanie jego wydajności.

Na tylnym panelu power-banku nadrukowano jasno szarą farbą, podstawowe dane o urządzeniu, jak pojemność, oferowana wydajność, jak i maksymalne napięcie podczas jego ładowania.
Globalnie model pomimo skromnej, ascetycznej formy, prezentuję się w moim odczuciu ponadczasowo i elegancko, skrywa szereg zaawansowanych rozwiązań.

Jeśli mógłbym sobie życzyć czegoś więcej byłyby to warianty kolorystyczne obudowy, oraz dodanie panelu
LCD informującego precyzyjnie o stanie ogniwa, bądź co bądź rozrzut po kilkanaście procent nie jest zbyt
dokładnym wskazaniem. Zastosowane w obudowie tworzywo pomimo dość dobrej odporności na uszkodzenia
w obrębie górnego i dolnego panelu, jest o wiele słabsze na bocznych panelach, w rejonie gniazd USB, gdzie
dość szybko pojawiły się ryski. Przy okazji nadmienię, co sam zresztą uczyniłem, że można nabyć w różnych
kolorach  zewnętrzne  etui  na  omawiany  power-bank.  Są  to  zazwyczaj  nakładane  koszulki  wykonane  z
sprężystego tworzywa, ich ceny w Chinach na platformie AliExpress zaczynają się od około półtorej dolara.

...pewnym niuansem modelu jest brak możliwości wyboru koloru obudowy, oraz jednak mimo wszystko dużą wrażliwość tworzywa z jakiego wykonano jego obudowę na zarysowania, na
szczęście w sukurs przychodzi tu Chińska platforma AliExpress gdzie możemy nabyć już od półtorej dolara wykonane z gumy, różnokolorowe, etui dla power-banku XIAOMI Mi Power Bank

2C (<<przykładowe aukcje>>)

Wydajność w testach i terenie
Pomówmy teraz o tym co chyba jest najważniejsze, o wydajności power-banku XIAOMI Mi Power Bank 2C,
tudzież o jego szybkości ładowania, oraz faktycznej pojemności. Po pełnym rozładowaniu (zakupiony miał
około 50% mocy) naładowałem power-bank za pomocą szybkiej ładowarki marki  HUAWEI P20 PRO o mocy
18W zgodnej ze standardem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0. Ogniwo power-banku od zero do 100%
ładowało się za jej pomocą 6 godzin 15 minut, wynik ten pokrywa się więc w pełni ze specyfikacją, a nawet
jest nieco lepszy.
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Power-bank XIAOMI Mi Power Bank 2C naładowałem od zero do 100% w 6 godzin 15 minut, za pomocą szybkiej ładowarki zgodnej ze standardem Quick Charge 3.0, marki Huawei model
Super Charge CP84 o wydajności aż 18W...

Zgodnie z tą ostatnią czas ładowania power-banku XIAOMI Mi Power Bank 2C powinien wynieść około 10 h
przy napięciu 5V i natężeniu 2A, oraz 6,7 h dla 9V i natężenia 2A.  Szybka ładowarka HUAWEI oferuje napięcie
przekraczające ten ostatni parametr, stąd zapewne udało się uzyskać jeszcze lepszy wynik szybkości ładowania
urządzenia.  Zważając na nie małą przecież pojemność ogniwa power-banku, tudzież 20 000 mAh wynik ten
należy uznać za bardzo dobry.

No  właśnie  pojemność…  często  kupując  power-bank  błędnie  zakładamy  że  nominalna  pojemność  jest
faktyczną pojemnością ogniwa. Niestety nie jest  to do końca prawda, to wyłącznie zdolność nominalna do
zmagazynowania takiej ilości energii, co nie oznacza że taką jej ilość w 100% uda nam się z niego pozyskać.
Spójrzmy więc jak zaprezentował się pod kątem wydajności omawiany model. Za pomocą rzeczowego power-
banku XIAOMI Mi Power Bank 2C do pełna, udało mi się naładować:

• smartfon HUAWEI P20 PRO posiadający akumulator o pojemności 4000 mAh:
• stan ogniwa w chwili rozpoczęcia / doładowano:

◦ 15 % – doładowano 85 % / 3400 mAh / czas ładowania: 1 godzina 55 minut
◦ 20 % – doładowano 80 % / 3200 mAh / czas ładowania: 1 godzina 40 minut
◦ 75 % – doładowano 25 % / 1000 mAh / czas ładowania: 22 minuty
◦ 20 % – doładowano 80 % / 3200 mAh / czas ładowania: 1 godzina 40 minut

• smartfon LG G5 posiadający akumulator o pojemności 2800 mAh / start ładowania 10 % – doładowano
90 % / 2520 mAh / czas ładowania: 1 godzina 30 minut

• czołówkę TOONIU HD-002 z wbudowanym akumulatorem o pojemności 1200 mAh / 2 x około 100% - 
łącznie 2400 mAh

łącznie wykorzystano z mocy zgromadzonej w power-banku: 15720 mAh

Power-bank XIAOMI Mi Power Bank 2C o pojemności 20 000 mAh jest w pełni zgodny ze standardem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 co potwierdzają powyższe fotografie ilustrujące
proces szybkiego ładowania smartfona HUAWEI P20 PRO wyposażonego w akumulator o pojemności 4000 mAh, naładowanie jego ogniwa z 20 do 100% zajęło power-bankowi tylko 1
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godzinę 40 minut, natomiast smartfona LG G5 z ogniwem o pojemności 2800 mAh, od 10 do 100% 1 godziny 30 minut

Po wykorzystaniu  około  15720 mAh energii  z  power-banku XIAOMI Mi  Power Bank 2C,  a  wskaźnik  LED
pokazał jedną migającą diodę, co według specyfikacji powinno oznaczać około 0-25% mocy. Można więc
przyjąć za prawdopodobną pojemność ogniwa power-banku na poziomie 1750 – 1800 mAh. To bardzo dobry
wynik, oznaczający dużą sprawność ogniwa power-banku.

Power-bank  XIAOMI Mi Power Bank 2C został  zakupiony przede wszystkim jako awaryjne źródło napięcia
podczas dłuższych wypadów górskich. Wiadomo, o czym było sporo na wstępie, że nawet najlepsze ogniwa
obecne w smartfonach nie są zdolne do długotrwałego podtrzymania mocy przy silnym ich obciążeniu. A tak z
pewnością jest na trasach, gdzie telefon służy mi jako nawigacja (co wiąże się z pracą GPS), do wykonywania
okazyjnych zdjęć  i  nagrywania  krótkich  klipów, plus  przeglądanie  internetu  i  pisanie  podczas  podróży na
miejsce startu i powrotu. 

W zależności od potrzeby i standardu szybkiego ładowania obsługiwanego przez ładowane urządzenie, power-bank XIAOMI Mi Power Bank 2C może zaoferować natężenie prądu do 2,4 A, tu
podczas pomiaru kontrolnego, tudzież ładowania smartfona HUAWEI P20 PRO, z włączonym ekranem osiągnął natężenie prądu rzędu 2.08 do 2,28 A przy napięciu 5,15 – 5,45V.

Pomimo że smartfon HUAWEI P20 Pro ma to ogniowo o stosunkowo dużej pojemności, a zarządzenie energią
jest w nim bardzo dobre, po około 12 h intensywnej pracy ilość energii spadła do poziomu 25% podłączony w
takim stanie  HUAWEI P20 PRO do power-banku  XIAOMI Mi Power Bank 2C naładował się do 100% w jedną
godzinę dwadzieścia pięć minut. Jest to o około 15 % wolniej od 18W szybkiej ładowarki sieciowej, jednak w
przypadku  power-banku  jest  to  świetny  wynik.  Podczas  ładowania  kontrolnego,  realizowanego  przez
amperomierz  power-bank  XIAOMI  Mi  Power  Bank  2C  potwierdził  zgodność  ze  standardem  szybkiego
ładowania Quick Charge 3.0 osiągając natężenie prądu rzędu 2,28A przy napięciu 5,45V. 

Również pod kątem zmiany charakterystyki napięcia dla urządzeń o mniejszym poborze prądu, power-bank
spisuje się znakomicie. Jak już wiemy ładowałem za jego pomocą dwa razy czołówkę o ogniwie 1200 mAh, co
ciekawe po podłączeniu power-bank sam wykrył i dobrał poprawne parametry ładowania,  ładując czołówki
napięciem z natężeniem 0,93A i z napięciem 5V.

zdjęcia od lewej: za pomocą power-banki dwa razy naładowałem czołówkę o ogniwie 1200 mAh, co ciekawe po podłączeniu power-bank sam wykrył i dobrał poprawne parametry ładowania,
ładując ją napięciem z natężeniem 0,93A i z napięciem 5V / Wykorzystanie do ładowania samego power-banku XIAOMI Mi Power Bank 2C szybkiej ładowarki Huawei Super Charge CP84 o

mocy 18W umożliwia jego dość szybkie zważając na wielkość ogniwa naładowanie, tu widoczny proces ładowania z wykorzystaniem rzeczowej ładowarki prądem o natężeniu 2,05 A i 5,49 V.
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Podsumowanie...
Dopóki rozwój ogniw nie będzie w stanie dotrzymać kroku rozwojowi urządzeń, ich wydajności i szybkości,
dopóty power-banki będą jedynym pewnym remedium na ich niedoskonałości. Zapewniając nam dostęp do
rezerwy mocy zawsze gdy będziemy tego potrzebować. W tej właśnie roli testowany power-bank sprawdził się
znakomicie.  Cechuje  go  wysoka  kultura  pracy,  bardzo  wysoka  jakość  wykonania,  zaawansowane
rozwiązania, elastyczność, oraz wydajne ogniwo o dużej pojemności.

Leekie, bez zbędnych dodatków, ponadczasowe wzornictwo, dobrej jakości materiały, świetne wykonanie, masa zaawansowanych zabezpieczeń i duża pojemność ogniwa wynosząca aż 20
000 mAh – jeśli tylko poszukujecie wydajnego power-banku który nie zawiedzie w trasie, polecam model Mi Power Bank 2C 20 000 mAh marki XIAOMI...

Nie jest też oczywiście tak że mamy do czynienia z urządzeniem doskonały, wszakże w każdym można zawsze
coś jeszcze poprawić, jest to zresztą motorem postępu, jednak są to tylko drobne niedociągnięcia. Do takich
przywar  zaliczyłbym  brak  precyzyjnego  wskaźnika  LCD,  brak  wersji  kolorystycznych,  oraz  jednak  dość
wrażliwe na zarysowania boczne panele urządzenia. Są to jednak drobiazgi na tle licznych i ważnych zalet,
jestem pewnie że power-bank nie raz jeszcze uratuje mi skórę na górskim szlaku, czy podczas wypadu w plener
z aparatem. Jeśli tylko poszukujecie więc podobnego power-banku serdecznie polecam model Mi Power Bank
2C marki XIAOMI, o pojemności 20 000 mAh.

Zalety:
• wzorowy stosunek jakość / cena
• duża pojemność ogniwa
• duża wydajność ogniwa osiągająca około 85 – 90 % nominalnej pojemności
• obsługa standardu szybkiego ładowania Quick Charge 3.0
• dwa wyjścia USB oferujące identyczne parametry ładowania
• maksymalne oferowane natężenie prądu do 2,4 A
• możliwość ładowania urządzeń o niskim poborze prądu
• stosunkowo szybkie ładowania ogniwa power-banku (z wykorzystaniem szybkiej ładowarki)
• estetyczny, ponadczasowy wygląd
• staranne wykonanie z dobrej jakości materiałów
• załączony przewód USB / micro USB
• dwa lata gwarancji
• rzetelne przestawienie stanu naładowania ogniwa (za pomocą diod LED)
• brak tendencji do przegrzewania
• aż 9 typów zabezpieczeń urządzania
• łatwa możliwość zresetowania urządzenia

Wady:
• brak ekranowego wskaźnika stopnia naładowania ogniwa
• dość dużą wrażliwość obudowy na zarysowania
• brak wariantów kolorystycznych
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Przydatne linki: 

• Polska strona marki XIAOMI – www.mi-home.pl
• Polska strona marki XIAOMI / power-bank Mi Power Bank 2C 20 000 mAh – www.  mi-home.pl/akcesoria/mi-power-bank-2c-20000mah-  

white
• przykładowe aukcje na platformie AliExpress z pokrowcami do power-banku Mi Power Bank 2C   20 000 mAh  

tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem 
pokrowców na omawiany power-bank:

Sebastian Nikiel
28.08.2019

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

wykorzystane w opracowaniu zdjęcia etui na power-bank XIAOMI Mi Power Bank 2C pochodzą z platformy handlowej AliExpress, zostały wykorzystane
wyłącznie w celu zilustrowania omawianego produktu. Źródło: www.  pl.aliexpress.com  
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