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#22852
Draagbare oplader met 2 USB-poorten en een ingebouwde accu van 16.000 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

12 W/2,4 A
• Apparaten worden automatisch gedetecteerd en op de hoogst

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

Wat zit er in de verpakking
• Draagbare oplader
• Micro-USB-oplaadkabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Oplader of computer met USB-poort (om de accu op te laden)
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Draagbare oplader met 2 USB-poorten
Kom nooit meer zonder voeding te zitten met deze Urban
Primo-powerbank van Trust. Dankzij de capaciteit van 16.000
mAh blijft u altijd in contact met de mensen om u heen. U
kunt uw USB-apparaten van stroom voorzien, waar u ook
bent! Dankzij het draagbare formaat kunt u de powerbank
gemakkelijk meenemen op reis of bij buitenactiviteiten.

Maximale snelheid
De powerbank is compatibel met tablets en telefoons van
Apple, Samsung en andere merken. Het apparaat beschikt
over twee oplaadpoorten, waarvan de ene poort kan laden
met een vermogen van 5W/1A en de andere met een
vermogen van 12W/2.1A. Beide poorten hebben een
automatische detectiefunctie die ervoor zorgt dat uw
apparaten op de hoogst mogelijke snelheid worden
opgeladen.

Volledig geladen
Deze Primo-powerbank laadt smartphones tot 64 uur extra en
tablets tot 24 uur extra op, afhankelijk van uw apparaat.
Gebruik een USB-lader van 2A om uw powerbank op de
maximale snelheid op te laden zodat u snel weer verder kunt.
De indicator voor het accuniveau zorgt ervoor dat u uw huis
met een volledig opgeladen accu verlaat.

Slim en veilig
Het Smart Protection System zorgt ervoor dat u uw apparaten
niet alleen snel maar ook veilig kunt opladen.
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ALGEMEEN
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
160 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight 443 g Weight of main unit 433 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

Total output power
(max): A, W

2.4A/12W

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A/10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 16.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 9 hours Watt-hour rating 59.2 Wh

Extra usage time -
tablets

24 hours Extra usage time -
phones

64 hours

CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB Cable length micro-USB

cable
30 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other usb devices

CONTROL
Indicators Battery level
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