
USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - svart

Produkt ID: USB4PACBK

Med denna laddare med 4 portar kan du hålla alla dina mobila enheter laddade och redo att användas 
oavsett var du är. Oavsett om du är hemma, på kontoret eller utomlands kan du ladda upp till fyra 
enheter samtidigt.

Väggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst 
över hela världen. Oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila 
enheter laddade och redo att användas.

Dessutom är laddaren, tack vare sin kompakta storlek, det perfekta mobila tillbehöret att förvara i 
handbagaget. Den bärbara USB-väggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får 
plats i datorväskan eller annan väska. Och du kan enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt 
resmål så att du är redo att ladda din enhet när du är framme.

Laddaren med flera utgångar 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.

Dessutom kan laddaren ge totalt 34 W, och fördelar 6,8 A mellan alla fyra portarna. Det innebär att du 
kan ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt.

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.

Förvara laddaren på ditt skrivbord och använd den som en dedikerad laddningsstation för dina mobila 
enheter i hemmet eller på kontoret. Att samla dina USB-enheter i en enda USB-laddare med flera 
portar är en effektivare lösning som sparar plats eftersom den inte behöver flera vägguttag eller 
grenuttag.

USB-laddningsstationen har inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att alla dina enheter är 



skyddade mot skador från överhettning, överspänning, överström och kortslutning. Om gränsen på 34 
W överskrids strängs strömmen till de anslutna enheterna av och laddaren startas om tills 
belastningen reducerats till säkra nivåer.

USB4PACBK täcks av vår 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Obs.: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry®-enheter använder 
speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens 
dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB4PACBK.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

       

Användning

• Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt

• Ladda fyra telefoner samtidigt

• Skapa en dedikerad laddningsstation för hemmet eller kontoret

Funktioner

• Ladda dina enheter i hemmet eller utomlands med den medföljande universella strömadaptern

• Ge snabbaste möjliga ström för varje ansluten enhet, upp till totalt 34 W (6,8 A) som fördelas 
mellan alla fyra portarna

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

Kontakt(er)

Garantipolicy 2 Years

Connector A 1 - NEMA 1-15-ström (Nordamerika)

1 - BS 1363 Power (UK)

1 - CEE 7/16 ström (Europlug)

1 - AS/NZS 3112-ström (Australien)



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

Ström

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.9A

Utspänning 5 DC

Utström 6.8A

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.4 in [6.0 cm]

Produktbredd 2.2 in [5.5 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.3 cm]

Produktvikt 7.2 oz [203.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 3.3 in [8.3 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 8.5 oz [240.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-väggladdare med 4 portar

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

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


