Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit
Productcode: USB2PCARWHS

Met deze 2-poorts autolader kunt u tegelijkertijd twee mobiele apparaten opladen, terwijl u rijdt.
De lader heeft een totaal laadvermogen van 24 W, met 4,8 A per poort. Dit betekent dat u
tegelijkertijd twee tablets kunt opladen.
De 2-poorts lader is voorzien van Smart IC technologie, die detecteert welk type apparaat op elke
poort is aangesloten. Door herkenning van het aangesloten apparaat kiest de lader de optimale lading
voor elk apparaat.
De lader ondersteunt USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een
breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™
tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Nexus™ telefoons en nog veel meer.
Als een passagier met u mee reist, kunt u zijn/haar telefoon samen met uw telefoon opladen, zodat
uw beide mobiele apparaten volledig zijn geladen als u arriveert.
De USB2PCARWHS wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare
prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Laad tegelijkertijd twee tablets
• Laad tegelijkertijd twee telefoons

• Laad tegelijkertijd één telefoon en één tablet

Eigenschappen
• Zorg dat al uw mobiele apparaten geladen zijn tijdens het woon-werkverkeer
• Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in
totaal 24 W (4,8 A), verdeeld over beide poorten
• Laad vrijwel elk mobiel apparaat dat USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt

Connector(en)
Garantiebeleid

2 Years

Connector A

Sigarettenaansteker auto (12V AUX)

Connector B

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Ingangsspanning

12 ~ 24 DC

Ingangsstroom

2 ~ 1A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

Port 1 - 2.4A

Voeding

Port 2 - 2.4A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur

0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Kleur

Wit

Lengte product

3.1 in [78 mm]

Breedte product

1.5 in [37.6 mm]

Hoogte product

1.0 in [25.6 mm]

Gewicht product

0.9 oz [26 g]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie
Package Length

5.1 in [13 cm]

Package Width

2.9 in [73 mm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.6 oz [44 g]

Meegeleverd

2-poorts witte USB-autolader

Wat wordt er
meegeleverd

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

