Ultra Fast Car Charger for phones & tablets

Carregador de isqueiro super rápido para telemóveis e tablets

#21064

Carregador USB super rápido para carregar, no seu automóvel, qualquer telemóvel ou tablet à velocidade máxima

Características principais

• Deteção automática do seu telemóvel ou tablet para carregá-lo à
velocidade mais rápida possível
• Carregamentos super rápidos (15W) de telemóveis compatíveis
com Qualcomm QuickCharge 2.0, como os Samsung Galaxy S6
• Carregamento rápido dos tablets Apple iPad (12W) e Samsung
Galaxy (10W)
• Carrega outros equipamentos com elevada rapidez (10W) ou à
velocidade normal (5W)
• Compacto, encaixa em qualquer tomada de isqueiro
• Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos

O que está na caixa

• Carregador de isqueiro com porta USB

Requisitos de sistema

• Alimentação de 12 V da viatura ou da tomada de isqueiro
• Cabo de carga USB fornecido com o seu equipamento portátil
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Ultra Fast Car Charger for phones & tablets
GERAL
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

12-24V DC

Quick Charge 2.0,
auto-detect
15W

INPUT
Power source

Car DC socket

PROTECTION
Protections

Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types

1

Charging technology

Output specification Port 1

15W, QC 2.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

Apple, Samsung

General compatibility

COMPATIBILITY
Compatible Brands
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Tablets & phones from
Apple, Samsung & other
brands
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