
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Productcode: USB2PCARBK

De USB2PCARBK 2 poorts USB autolader heeft twee USB 2.0 poorten en is geschikt voor elke 
standaard AUX-contact, waardoor u tegelijkertijd twee mobiele apparaten tijdens het pendelen naar 
werk of in uw vrije tijd.

Met een 1A 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 de juiste lader voor al uw mobiele apparaten. 
Dankzij de tweede USB-laadpoort kunt u twee telefoons gelijktijdig opladen en er zelfs voor zorgen dat 
de apparaten van uzelf en uw bijrijder volledig geladen en gebruiksklaar zijn. Daarnaast kan uw 
bijrijder zijn/haar apparaten opladen en sms'en, werken of spelen terwijl zijn of haar apparaat wordt 
opgeladen.

Deze duurzame USB-autolaadadapter wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com voor 
betrouwbare prestaties.

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

• Compacte uitvoering

Connector(en)

Garantiebeleid 2 Years

Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)

Connector B 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Ingangsspanning 12 ~ 24 DC

Ingangsstroom 1.4 ~ 0.7A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom Port 1 - 1A

Port 2 - 2.4A

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 2.3 in [5.8 cm]

Breedte product 0.9 in [2.4 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.9 cm]

Gewicht product 0.6 oz [16.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.1 in [13.0 cm]



Package Width 2.8 in [7.2 cm]

Package Height 1.1 in [2.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 oz [31.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts USB-autolader

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


