2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
Productcode: USB2PACBK

Plant u een internationale zakenreis of vakantie? Nu kunnen uw mobiele apparaten altijd opgeladen
zijn terwijl u op reis bent, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of de adapter die u thuis gebruikt
ook elders zal werken. De veelzijdige reislader wordt geleverd met uitwisselbare voedingsstekkers,
waarmee u uw apparaten bijna overal ter wereld kunt aansluiten en opladen.
Bovendien kunt u twee van uw apparaten tegelijkertijd opladen. Met deze 2-poorts USB-lader kunt u
tegelijkertijd twee mobiele apparaten opladen, met één USB-lader, zodat u niet meer hoeft te wachten
totdat een van uw apparaten volledig opgeladen is voordat u de andere kunt opladen.
De oplader omvat een universele voedingsadapter, die u bijna overal ter wereld in een stopcontact
kunt steken. Ongeacht waar u dus heenreist, kunt u erop vertrouwen dat uw mobiele apparaten altijd
geladen en gebruiksklaar zijn.
Met één 1 A-poort voor het opladen van uw smartphone of iPhone en een 2,4 A-poort voor het
opladen van uw iPad of andere tablet, beschikt u altijd over het juiste laadvermogen voor uw mobiele
apparaten. Of u nu twee telefoons tegelijkertijd oplaadt of een telefoon en een tablet: uw mobiele
apparaten zijn altijd volledig geladen als u ze nodig hebt.
De draagbare USB-lader heeft een inklapbare Noord-Amerikaanse stekker die netjes in uw laptoptas,
handtas, rugzak of andere draagzak past, dus de perfecte mobiele accessoire voor alle handbagage.
Voeg daar de juiste internationale stekker voor uw bestemming aan toe en u kunt vertrekken.
Nadat u bent geland, verwisselt u gewoon de stekkers en kunt u uw mobiele apparaten op het
vliegveld, in uw hotelkamer of op elke andere plaats met een stopcontact opladen.
De USB2PACBK wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare
prestaties.
NB: Sommige mobiele apparaten zoals Samsung en BlackBerry hebben eigen voedingsaansluitingen,
die niet compatibel zijn met aftermarket laders. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant om te

zien om de compatibiliteit van de USB2PACBK te controleren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Laad uw iPad of andere tablet via de 2,4 A USB 2.0 poort
• Laad uw smartphone of iPhone via de 1 A USB 2.0 poort
• Laad twee telefoons tegelijkertijd

Eigenschappen
• 1 2,4 A USB 2.0 poort
• 1 1A USB 2.0 poort
• Inclusief universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AUS)
• Compacte uitvoering

Connector(en)
Garantiebeleid

2 Years

Connector A

NEMA 1-15 voeding (Noord-Amerika)
BS 1363 Power (UK)
CEE 7/16 voeding (Europlug)
AS/NZS 3112 voeding (Australië)

Connector B

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.5A Max

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

Port 1 - 1APort 2 - 2.4A

Voeding

Fysieke
eigenschappen
Kleur

Zwart

Lengte product

1.8 in [45.0 mm]

Breedte product

1.6 in [40.0 mm]

Hoogte product

1.4 in [35.0 mm]

Gewicht product

2.5 oz [72.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

8.3 in [21.1 cm]

Package Width

3.1 in [80.0 mm]

Package Height

2.0 in [50.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

5.7 oz [161.0 g]

Meegeleverd

2-poorts USB-lader

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

