
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Productcode: USBUB2PCARB

Carpoolt u naar uw werk en moet u een muntje opgooien om te zien wie zijn tablet op weg naar 
kantoor mag opladen? Wilt u uw tablet en telefoon tegelijkertijd opladen, zodat ze beide gebruiksklaar 
zijn als u uw bestemming bereikt?

Wat uw situatie ook is, deze 2-poorts autolader biedt een krachtige oplossing voor het tegelijk opladen 
van twee mobiele apparaten als u onderweg bent.

U kunt elk Micro USB-apparaat, inclusief uw tablet of telefoon, opladen met deze comfortabele 
2-in-1-adapter. Omdat de kabel direct op de lader is aangesloten, zult u deze niet meer in uw auto 
kwijtraken en bent u ook niet meer buiten bereik terwijl u rijdt.

De geïntegreerde USB 2.0 poort biedt u de optie om tegelijkertijd een extra mobiel apparaat zoals uw 
iPad of iPhone op te laden, met een aparte  of .

Hebt u geen Apple-apparaat? U kunt mobiele Micro USB- of Mini USB-apparaten met deze adapter 
opladen, zoals een smartphone, tablet of GPS met een Mini/Micro USB-kabel.

Wat u ook kiest voor het opladen, u kunt er altijd zeker van zijn dat u de juiste lader voor al uw 
mobiele apparaten hebt.

Elke oplaadpoort biedt 2,1 A stroom zodat u genoeg power hebt om alles op te laden van een telefoon 
naar een tablet. Of u nu twee tablets tegelijkertijd oplaadt of een telefoon en een tablet: uw mobiele 
apparaten zijn altijd volledig geladen als u ze nodig hebt.

De duurzame USBUB2PCARB zwarte 2-poorts autolader wordt gedekt door de 2-jarige garantie van 
StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

Toepassingen

• Laad uw Micro USB mobiel digitaal apparaat op met de geïntegreerde Micro USB-oplaadkabel, terwijl 
u een tweede mobiel apparaat via de geïntegreerde USB 2.0-poort oplaadt.

Eigenschappen

• 1x 2,1 A Micro USB-oplaadkabel

• 1x 2,1 A USB 2.0 poort

• Compacte uitvoering

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)

Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig)

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Ingangsspanning 12 ~ 24 DC

Ingangsstroom 2.2 ~ 1.2A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 45.8 in [116.4 cm]

Lengte product 13.8 in [35.0 cm]

Breedte product 1.4 in [35.0 mm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 1.7 oz [49.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.0 in [12.7 cm]

Package Width 3.3 in [83.0 mm]

Package Height 1.7 in [42.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.2 oz [62.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Micro USB-autolader met extra USB-oplaadpoort - 
hoog vermogen 21 watt / 4,2 amp

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


