
Primo Powerbank 12.500 mAh

Data de publicação: : 23-01-2020 Número do artigo: 21212
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/21212
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439212129
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/21212/materials

Carregador portátil
#21212

Carregador portátil com 2 portas USB e bateria incorporada de 12.500 mAh para carregar o telemóvel e o tablet em
qualquer lado

Características principais
• Para tablets iPad e Samsung Galaxy e todos os modelos de

smartphone
• Saída: 1 porta USB com 5W/1A e 1 com 10W/2,1A
• Bateria de 12.500 mAh
• Deteta dispositivos automaticamente e carrega-os à velocidade

mais rápida possível
• Recarregamentos rápidos quando utiliza um carregado USB de

2A
• Sistema de proteção inteligente para carregar rapidamente e em

segurança

O que está na caixa
• Carregador portátil
• 2 cabos de carga micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Carregador ou computador com porta USB (para carregar a bateria)
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GERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
138 mm

Width of main product
(in mm)

63 mm Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight 285 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.1A/10W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lithium-ion cell

Battery capacity (mAh) 12.500 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Watt-hour rating 46.3 Wh Extra usage time -
tablets

19 hours

Extra usage time -
phones

50 hours

FEATURES
Flashlight Flashlight

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other usb devices
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