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Draagbare oplader
#21866

Draagbare oplader met 2 USB-poorten en een ingebouwde accu van 10.000 mAh waarmee u uw telefoon en tablet overal
kunt opladen

Eigenschappen
• Compatibel met tablets en telefoons van Apple, Samsung en

andere merken
• Uitvoer: 1 USB-poort met 5 W/1 A en 1 USB-poort met

10 W/2,1 A
• Accu met een capaciteit van 10.000 mAh
• Apparaten worden automatisch gedetecteerd en op de hoogst

mogelijke snelheid opgeladen
• Snel opladen bij gebruik van een USB-oplader van 2 A
• Smart Protection System voor veilig en snel opladen

Wat zit er in de verpakking
• Draagbare oplader
• 2 micro-USB-oplaadkabels
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Oplader of computer met USB-poort (om de accu op te laden)



Powerbank 10.000 - for Action

Publicatie datum: 16-08-2021 Artikelnummer: 21866
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/21866
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439218664
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/21866/materials

ALGEMEEN
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 277 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V2A

Fast re-charging True

CONNECTIVITY
Cables included 2 micro-USB charge cables

FEATURES
Flashlight Flashlight Accessories Micro-USB cable

Special features Port 2 has smartIC and LED
light torch

POWER
Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Extra usage time -

tablets
15 hours

Extra usage time -
phones

40 hours

OUTPUT
Charging technology Auto-detect Output specification -

Port 1
1A/5W

Output specification -
Port 2

2.1A/10W, auto-detect Total output power
(max): A, W

12W

CONTROL
Indicators Battery level
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