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Ultra-snelle powerbank van 20.000 mAh
#23563

Ultra-snelle powerbank met een hoge capaciteit (20.000 mAh)

Eigenschappen
• Laad uw telefoon of tablet in minder dan geen tijd op
• Ultra-snel opladen via Power Delivery en QuickCharge 3.0
• Levert het maximale vermogen voor uw apparaten
• Hoge capaciteit om uw telefoon tot 8x op te laden
• Tot 92 uur extra accucapaciteit van uw telefoon of 23 uur extra

van uw tablet
• Compatibel met alle telefoons en tabletten, waaronder die van

Apple en Samsung

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

Systeem vereisten
• USB-lader om de powerbank op te laden
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Volle batterijen, volle snelheid
Met dank aan de Quickcharge 3.0 technologie is de Trust
Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh de razendsnelle
oplossing voor een lege batterij. Met een extra hoge
capaciteit, die je in staat stelt om je telefoon tot aan 8 keer op
te laden, en de mogelijkheid om drie apparaten tegelijk aan te
sluiten, zal de powerbank er keer op keer voor je zijn.

Op volle kracht
De slimme technologie van de powerbank zorgt ervoor dat je
apparaat altijd op de hoogste snelheid wordt opgeladen.* Op
die manier staat de lege batterij van een smartphone na een
half uur alweer op 50%. Je kan opgelucht ademhalen: met de
Primo powerbank heb je altijd uren aan back-up batterijkracht
bij de hand.* Oplaadsnelheid varieert per apparaat

Imposante capaciteit
Met een capaciteit van 20.000 mAh zorgt de primo voor de
‘power’ in ‘powerbank’. Het is mogelijk om je telefoon tot aan
8 keer toe op te laden: dit betekent tot aan 92 extra
telefoonuren of 23 uur extra op je tablet.

Geschikt voor iedereen
Het maakt niet uit of je een Apple, Samsung, Huawei of een
ander merk hebt: de powerbank is geschikt voor alle
smartphones, tablets en andere via USB oplaadbare
apparaten, zoals Bluetooth speakers, draadloze koptelefoons
en camera’s. En dankzij de twee USB-A-poorten en de
USB-C-poort is het mogelijk om drie apparaten tegelijk op te
laden.
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Weet wanneer je op moet laden
Wees niet bang dat de batterij van de powerbank plotseling
leeg is: hij is uitgerust met een slimme LED-indicator, die
aangeeft wanneer het tijd is om hem op te laden. De
bijgevoegde micro-USB-kabel of de USB-C-poort laten je vlug
opladen, waardoor de powerbank binnen de kortste keren
weer klaar voor actie is.
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ALGEMEEN
Number of USB ports 4 Height of main product

(in mm)
21 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

155 mm

Total weight 438 g Weight of main unit 428 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
over-load, short-circuit

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

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 20.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 8 hours Watt-hour rating 74 Wh

Number of charges -
tablets

2.2 Number of charges -
phones

7

Extra usage time -
tablets

23 hours Extra usage time -
phones

92 hours

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB-C Output specification -
Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect Output specification -
Port 3

3.0A/15W, USB-C

Total output power
(max): A, W

3A,15W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features QuickCharge3.0

CONNECTIVITY
Cables included 2x USB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch

General compatibility USB-powered devices
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CONTROL
Indicators Battery empty, Battery level,

Charging
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