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Supersnelle autolader voor telefoons en tablets
#21064

Supersnelle autolader om telefoons en tablets met maximale snelheid in uw auto op te laden

Eigenschappen
• Detecteert uw telefoon of tablet automatisch om deze zo snel

mogelijk op te laden
• Supersnel (15 W) opladen van telefoons die compatibel zijn met

Qualcomm QuickCharge 2.0, zoals de Samsung Galaxy S6
• Snel opladen van Apple iPads (12 W) en Samsung Galaxy tablets

(10 W)
• Opladen van andere apparaten op hoge (10 W) of normale (5 W)

snelheid
• Compact ontwerp, geschikt voor elke auto-aansluiting
• Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting

Wat zit er in de verpakking
• Autolader met USB-poort

Systeem vereisten
• 12V-aansluiting of sigarettenaansteker in de auto
• USB-oplaadkabel geleverd bij uw mobiele apparaat



Ultra Fast Car Charger for phones & tablets

Publicatie datum: 16-08-2021 Artikelnummer: 21064
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/21064
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439210644
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/21064/materials

ALGEMEEN
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
59 mm

Width of main product
(in mm)

24 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

Total weight 20 g

INPUT
Power source Car DC socket Input power 12-24V DC

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Charging technology Quick Charge 2.0,

auto-detect
Output specification -
Port 1

15W, QC 2.0, auto-detect Total output power
(max): A, W

15W

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple, Samsung General compatibility Tablets & phones from

Apple, Samsung & other
brands
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