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USB-C-oplader met PD3.0
#23070

Universele USB-C-oplader met USB PD3.0-technologie

Eigenschappen
• Voor het opladen van telefoons en tablets van Apple, Samsung

en andere merken
• USB-C-poort met Power Delivery (PD) 3.0-technologie
• Ondersteunt uitgangsvermogen van 5/9/12/15 V, met een

maximaal vermogen van 18 W
• Laadt telefoons die compatibel zijn met PD3.0, zoal de iPhone,

supersnel op
• Apparaten worden op slimme manier gedetecteerd en met de

hoogst mogelijke snelheid opgeladen
• Uniek, zeer compact ontwerp

Wat zit er in de verpakking
• USB-C-oplader

Systeem vereisten
• Stopcontact van 100-240 V
• USB-C-oplaadkabel geleverd bij uw apparaat
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Uniek, zeer compact ontwerp
De Trust Summa18 PD3.0-oplader heeft een USB-C-poort voor
het opladen van alle telefoons en tablets. Met het unieke,
compacte en duurzame ontwerp wordt uw telefoon altijd
gegarandeerd opgeladen met de hoogst mogelijke snelheid,
waar in de wereld u de oplader ook in het stopcontact steekt.

Plug & Play
Deze oplader werkt met Power Delivery (PD) 3.0-technologie.
Deze technologie zorgt ervoor dat uw apparaten altijd met de
hoogst mogelijke snelheid worden opgeladen. De nieuwste
iPhones en tablets, zoals de Xs/Xs Max/Xr/8/8 Plus/X en iPad
Pro worden ultrasnel opgeladen. De iPhone Xs, bijvoorbeeld,
wordt in slechts 30 minuten voor 50% opgeladen met de
Summa18! De Summa ondersteunt een uitgangsvermogen
van 5, 9, 12 en 15 V met een maximum van 18 W.

Reisgenoot
Dankzij het supercompacte ontwerp van de Summa is het de
perfecte reisgenoot, waar u ook heengaat. De oplader werkt
met 100 V tot maximaal 240 V wisselstroom, wat betekent dat
u uw telefoon overal in de wereld kunt opladen, inclusief
Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uw
telefoon wordt overal met de juiste spanning opgeladen.

Veilig opladen
Deze Summa18 USB-C-oplader is beschermd tegen
overbelasting en kortsluiting. Zo zijn uw apparaten altijd
beschermd tegen schade, zodat u ze veilig kunt opladen.



Summa18 USB-C Wall Charger with PD3.0

Publicatie datum: 19-06-2020 Artikelnummer: 23070
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23070
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439230703
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23070/materials

ALGEMEEN
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
75 mm

Width of main product
(in mm)

48 mm Depth of main product
(in mm)

28 mm

Total weight 60 g Weight of main unit 60 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz 0.3A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port C types 1 Charging technology USB PD2.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

3A, 18W

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Nintendo Switch General compatibility Al PD3.0 enabled devices.
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