
USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)

Produkt ID: USB2PCARBK

USB2PCARBK USB-billaddare med dubbla portar har två USB 2.0-portar och fungerar med alla 
standard AUX-bileluttag, vilket gör att du kan ladda två bärbara enheter på samma gång samtidigt 
som du åker någonstans.

Med en 1 A-port för att ladda din smarttelefon eller iPhone och en 2,4 A-port för att ladda din iPad 
eller annan surfplatta kan du alltid vara säker på att du har rätt laddningsmöjligheter tillhanda för dina 
mobila enheter. Genom att du har tillgång till en andra USB-port kan du ladda två telefoner samtidigt 
och till och med säkerställa att både du och din passagerare har full laddning och är redo att sätta 
igång. Dessutom, din passagerare kan ladda och texta, arbeta och spela medan deras enhet laddas.

Denna hållbara USB-billaddaradapter täcks av StarTech.com 2-årsgaranti för att garantera pålitlig 
prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Ladda din iPad eller annan surfplatta via 2,4 A USB 2.0-porten

• Ladda din smarttelefon eller iPhone via 1 A USB 2.0-porten

• Ladda två telefoner samtidigt



Funktioner

• 1 x 2,4 A USB 2.0-port

• 1 x 1 A USB 2.0-port

• Kompakt design

Kontakt(er)

Garantipolicy 2 Years

Connector A 1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)

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

Ström

Inspänning 12 ~ 24 DC

Inström 1.4 ~ 0.7A

Utspänning 5 DC

Utström Port 1 - 1A

Port 2 - 2.4A

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.3 in [5.8 cm]

Produktbredd 0.9 in [2.4 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.9 cm]

Produktvikt 0.6 oz [16.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [31.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-billaddare med 2 portar

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


