Qmax 30W Ultra-Fast USB-C & USB Wall Charger with PD

#23558

Carregador USB e USB-C duplo ultrarrápido

Carregador ultrarrápido com portas USB e USB-C para carregar dois dispositivos em simultâneo à máxima velocidade
possível

Características principais

• Carregamento ultrarrápido e fácil por USB e USB-C
• Carrega telemóveis até aos 50% em 30 minutos
• Carregue dois dispositivos de uma só vez (com potência
combinada de 30 W)
• Fornece a potência máxima aos seus dispositivos
• Com a mais recente tecnologia de carregamento: Power Delivery
USB-C
• Compatível com todos os tablets e telemóveis, incluindo Apple e
Samsung

O que está na caixa

• Carregador de parede

Requisitos de sistema

• Tomada de parede de 100-240 V AC
• Cabo USB ou USB-C
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Qmax 30W Ultra-Fast USB-C & USB Wall Charger with PD
Double the Charge
With a USB-A and a USB-C port, the Trust Qmax Ultra-Fast
Wall Charger is a powerful multitasker. It will deliver
maximum power to your devices: in just 30 minutes, your
phone battery will be back to 50%.* And thanks to the two
ports, it’s possible to charge two devices at the same time.*
Charging speed varies between devices

Fully Compatible
The charger is compatible with any USB-powered device.
From Apple to Samsung, the Qmax is a quick and reliable
source of energy. You can also use it to charge tablets,
cameras, Bluetooth speakers and any other USB-powered
devices.

Perfect for Travel
Going somewhere? The charger is an essential part of your
travelling equipment. It works with all wall power socket
voltages, so you’ll be able to use it to charge all over the
world.
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Qmax 30W Ultra-Fast USB-C & USB Wall Charger with PD
GERAL
Number of USB ports

3

Height of main product
(in mm)

95 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm

Depth of main product
(in mm)

27 mm

Total weight

93 g

Weight of main unit

93 g

EU

Power source

Wall socket

INPUT
Power plug type

PROTECTION
Protections

Over-heat, over-load,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types

1

USB port C types

1

Charging technology

USB PD 3.0, auto-detect

Output specification Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification Port 2

30W, PD, USB-C

Total output power
(max): A, W

30W

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, laptop,
smartphone, tablet
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