
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit

Produkt ID: USB2PCARWHS

Denna billaddare med två portar gör att du kan ladda två mobila enheter samtidigt medan du kör.

Laddaren kan ge totalt 24 W och fördelar 4,8 A mellan båda portarna. Det innebär att du kan ladda 
två surfplattor samtidigt.

Laddaren med två portar har Smart IC-teknik som gör att den kan identifiera vilken typ av enhet som 
är ansluten till varje port. Genom att känna igen den anslutna enheten kan laddaren ge optimal 
laddning till varje enhet.

Laddaren stöder USB Battery Charging Specification 1.2 som garanterar kompatibilitet med ett brett 
utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, surfplattan Microsoft® Surface™, Samsung 
Galaxy Tab™, Nexus™-telefoner och mer.

När du reser med en passagerare innebär det att deras enhet kan laddas samtidigt som din så att 
båda era mobila enheter är redo när ni kommer fram.

USB2PCARWHS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning



• Ladda två surfplattor samtidigt

• Ladda två telefoner samtidigt

• Ladda en telefon och en surfplatta på samma gång

Funktioner

• Garantera att alla dina mobila enheter är laddade när du pendlar

• Ge snabbast möjliga uteffekt för varje ansluten enhet, upp till totalt 24 W (4,8 A) som fördelas 
mellan båda portarna

• Ladda nästan vilken mobil enhet som helst som stöder USB Battery Charging Specification 1.2

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 2 ~ 1A

Utspänning 5 DC

Utström Port 1 - 2.4A

Port 2 - 2.4A

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Utseende

Färg Vit

Produktlängd 3.1 in [78 mm]

Produktbredd 1.5 in [37.6 mm]

Produkthöjd 1.0 in [2.6 cm]



Produktvikt 0.9 oz [26 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.1 in [13 cm]

Package Width 2.9 in [73 mm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [44 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Vit USB-billaddare med 2 portar

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


