
USB-C™ väggladdare med 1 port och 60 W strömförsörjning

Produkt ID: WCH1CEU

Denna USB C strömförsörjningsladdare tillhandahåller nästa generations teknologi som kan 
snabbladda din USB Type-C telefon, surfplatta eller bärbara dator som kräver upp till 60 W.

Denna USB-C-väggladdare är kompatibel med en lång rad USB Type-C enheter som MacBook Pro 
13-inch, XPS 13, Surface Book 2 och Lenovo ThinkPad X1 Carbon. En 2m lång USB-C till USB-C-kabel 
medföljer men USB-C-AC-adaptern är även kompatibel med andra kabellängder.

Medan USB Type-C strömadaptern är kompatibel med alla typer av USB-C-strömförsörjningsenheter, 
rekommenderas den för användning med enheter som kräver 60 W eller mindre för optimal 
laddningsprestanda.

Den bärbara USB-C-laddaren tillhandahåller många former av skydd för dina enheter som 
övertemperatursskydd, överströmskydd, överspänningsskydd och kortslutningsskydd.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

WCH1CEU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



Användning

• Ladda USB-C-enheter, inklusive telefoner, surfplattor och bärbara datorer

Funktioner

• RESEKLAR: 60 watt universell USB-C laddare för bärbar dator/väggadapter med strömförsörjning 
och avtagbar 2 m USB C-kabel - Kompakt reseadapter (150 g), hälften av de flesta OEM-laddare - 
Perfekt för resor

• Universellt kompatibel med USB-C-enheter som stöder strömförsörjning

• Den medföljande 2m USB-C-kabeln kan anslutas direkt till telefoner, surfplattor eller laddare

• Kompakt storlek som lätt får plats i din väska

• WHAT'S INCLUDED: 2m USB C cable to enable out of the box charging and avoid the hassle of 
finding a compatible cable. The charger is backed by a 2-year warranty & free lifetime technical 
support

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

30 000 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - CEE 7/16 ström (Europlug)

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

Ström

Power Delivery 60W

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 5V DC

9V DC

12V DC

15V DC



20V DC

Utström 3A

Strömförbrukning 60W

Miljö

Drifttemperatur 0 to 40°C (32 to 104°F)

Förvaringstemperatur -40 to 85°C (-40 to 185°F)

Luftfuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 30 °C

Utseende

Kabellängd 8.4 in [214 mm]

Produktlängd 2.6 in [6.5 cm]

Produktbredd 1.1 in [2.8 cm]

Produkthöjd 2.6 in [6.5 cm]

Produktvikt 5.0 oz [141.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.1 in [13.0 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.9 oz [225.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C-laddare

1 - 2 m usb-c-kablar

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


