
USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – svart

Produkt ID: USB1PACVBK

Planerar du en internationell affärsresa? Behöver du en väggladdare som laddar dina enheter i tid för 
all dina möten och presentationer?

Nu kan du ladda dina mobila enheter på kortare tid och garantera att du alltid är förberedd, även när 
du är bortrest, utan att behöva bekymra dig för om adaptern du använder hemma fungerar 
utomlands. Denna mångsidiga reseladdare levereras med utbytbara kontakter som låter dig koppla in 
och ladda dina enheter nästan var som helst över hela världen.

Vid anslutning till enheter med stöd för Quick Charge™ 2.0 ger den dessutom mer ström än vanliga 
laddare för att se till att du kommer igång snabbare.

Väggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst 
över hela världen. Så oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila 
enheter laddade och redo att användas.

Ladda enheten 75 % snabbare och var redo när du måste. Qualcomms tester för Quick Charge 2.0 har 
visat att ett batteri på 3300 mAH i en kompatibel smarttelefon laddas från 0 % till 60 % på 30 
minuter. Vanlig laddning laddade bara upp till 12 % på samma tid.

Laddaren fungerar dessutom med enheter som inte stöder Quick Charge 2.0 och laddar dessa enheter 
med vanliga hastigheter.

Den bärbara USB-väggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i 
datorväskan, handväskan, ryggsäcken eller annan väska - det perfekta mobila tillbehöret för alla 
handbagage. Dessutom kan du enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt resemål och du är 
klar för avfärd.

När du väl har landat kan du byta kontakterna och ladda på flygplatsen, på hotellrummet eller var 
som helst där det finns ett vägguttag.



USB1PACVBK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

OBS: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry-enheter använder 
speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens 
dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB1PACVBK.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

        

Användning

• Ladda dina mobila enheter som till exempel Apple- och Micro USB-enheter

Funktioner

• Stöder Quick Charge 2.0 för 75 % snabbare laddning med kompatibla enheter

• Koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst i hela världen med den medföljande 
strömadaptern (NA/UK/EU/AUS)

• Kompakt design som passar perfekt i datorväskan

Kontakt(er)

Garantipolicy 2 Years

Connector A 1 - NEMA 1-15-ström (Nordamerika)

1 - BS 1363 Power (UK)

1 - CEE 7/16 ström (Europlug)

1 - AS/NZS 3112-ström (Australien)

Connector B 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Inspänning 110V-240V AC

Inström 0.35A Max



Utspänning 5 DC, 9 DC, 12 DC

Utström 1.8A, 1.8A, 1.35A

Polaritet på mittpol Positiv

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 1.8 in [45 mm]

Produktbredd 1.6 in [41 mm]

Produkthöjd 1.3 in [3.2 cm]

Produktvikt 1.9 oz [54 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 3.1 in [80 mm]

Package Height 2.0 in [50 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.9 oz [140 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-väggladdare med 1 portar

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


