
Forta LCD HD Pocket-sized Powerbank 10.000

Publicatie datum: 14-05-2020 Artikelnummer: 23301
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23301
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439233018
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23301/materials

HD-powerbank van zakformaat van 10.000 mAh
#23301

Compacte powerbank van 10.000 mAh met LCD-display en hoog uitgangsvermogen

Eigenschappen
• Laad uw telefoon of tablet overal op
• Compact ontwerp: batterij met grote capaciteit in compacte

behuizing; past in elke tas of broekzak
• Accu van 10,000 mAh; LCD-display met indicator voor

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

andere merken
• USB-poort met uitgang van 12 W/2,4 A om snel op te laden
• Snel opladen via USB-C of micro-USB bij gebruik van een

USB-oplader van 2 A

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

Systeem vereisten
• Oplader met USB-poort (voor het opladen van de batterij)
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Compact en krachtig
Bent u veel onderweg en altijd online? Dan wilt u vast
voorkomen dat uw apparaat op een onhandig moment
leegraakt. Deze supercompacte en krachtige Forta LCD
HD-powerbank van 10.000 mAh bevat een batterij met grote
capaciteit in compacte behuizing, zodat u altijd genoeg
voeding heeft om uw apparaten meerdere keren op te laden.

Voor alle apparaten
De Forta LCD HD-powerbank zorgt ervoor dat uw telefoon,
tablet of een ander USB-apparaat altijd is opgeladen, waar u
ook bent. Met de universele USB-poort met een
uitgangsvermogen van 12 W/2,4 A kunt u alle met
USB-compatibele apparaten opladen op de hoogst mogelijke
snelheid.

Snel weer opladen
U kunt de status van de batterij van de powerbank op elk
moment op het LCD-scherm controleren. Als de powerbank
leegraakt, kunt u een USB-oplader van 2 A gebruiken om de
powerbank snel via USB-C of micro-USB op te laden. De
verpakking bevat een micro-USB-kabel.

Slim en veilig ontwerp
De powerbank is voorzien van een slim beschermsysteem
waarmee uw apparaten veilig en snel kunnen worden
opgeladen. U kunt de Forta HD overal mee naartoe nemen en
zelfs veilig in het vliegtuig gebruiken.
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ALGEMEEN
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
25 mm

Width of main product
(in mm)

95 mm Depth of main product
(in mm)

63 mm

Total weight 215 g Weight of main unit 205 g

PROTECTION
Protections Over-discharge, over-heat,

over-load

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 10W

Fast re-charging True

OUTPUT
USB port A types 1 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Total output power
(max): A, W

12W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features LCD screen showing
remaining battery
percentage

POWER
Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Watt-hour rating 37 Wh Extra usage time -
tablets

12 hours

Extra usage time -
phones

46 hours

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Nintendo Switch

CONTROL
Indicators Battery level
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT VISUAL 2
PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT TOP 1 PRODUCT FRONT 1 PACKAGE VISUAL 1
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