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Carregador tipo C de 60 W universal
#21478

Carregador de 60W universal e compacto com cabo, para carregar o seu portátil ou outro dispositivo com porta USB-C

Características principais
• Funciona com portáteis até 60 W com uma porta USB tipo C

para carregar
• Carrega também outros dispositivos com portas USB-C, como

telemóveis e tablets
• Potência total de saída de 60 W, com suporte para 5/9/12/15/20

V e até 3 A
• Funciona a 100-240 V, 50/60 Hz: ideal para viajar
• Sem definições manuais, basta ligar e está pronto a funcionar:

deteção automática de voltagem e potência através da
especificação Power Delivery 2.0

• Conetor tipo C reversível: pode ser facilmente ligado em
qualquer direção

O que está na caixa
• Carregador USB-C de 60 W
• Cabo de alimentação
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Tomada de parede
• Portátil ou outros dispositivo com porta USB-C para carregar e requisitos de

potência compatíveis (5/9/12/14,5/20 V, máx. 3 A)
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GERAL
Height of main product
(in mm)

123 mm Width of main product
(in mm)

56 mm

Depth of main product
(in mm)

23 mm Total weight 240 g

MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 5 - 20 V

OUTPUT
Charging technology USB PD2.0 Voltage setting Automatic

Total max output power
(W)

60 Watt

CONNECTIVITY
Cable length main cable 100 cm
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