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Carregador rápido com 5 portas USB
#21820

Carregador rápido universal de 40 W com 5 portas USB para carregar todos os dispositivos à máxima velocidade possível

Características principais
• Compatível com tablets e telemóveis Apple, Samsung e de

outras marcas
• Potência total de saída máxima de 40 W para carregar 2 tablets

e 3 telemóveis em simultâneo
• 2 portas USB de 12 W / 2,4 A e função de deteção automática

para carregar 2 dispositivos à máxima velocidade
• 3 portas USB de carga normal de 5 W / 1 A para carregar

smartphones, carregadores portáteis, colunas Bluetooth e
outros dispositivos alimentados por USB

• Ideal para viagens, com entrada de alimentação de 100-240 V e
cabo de alimentação amovível

• Consulte a tabela de especificações para ver as potências
nominais máximas

O que está na caixa
• Carregador com 5 portas USB
• Cabo de alimentação
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Tomada de parede de 100-240 V
• Cabo de carga USB fornecido com o seu dispositivo
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GERAL
Number of USB ports 5 Height of main product

(in mm)
60 mm

Width of main product
(in mm)

98 mm Depth of main product
(in mm)

31 mm

Total weight 272 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 5 Output specification -

Port 1
2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 3

1A/5W

Output specification -
Port 4

1A/5W Output specification -
Port 5

1A/5W

Total output power
(max): A, W

7.8A, 40W

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

Apple, Samsung & other
brands
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