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Powerbank met een hoge capaciteit van 20.000 mAh
#23593

Snelle powerbank met een hoge capaciteit voor maximaal 92 extra apparaatsuren (20.000 mAh)

Eigenschappen
• Extra hoge capaciteit: laad je telefoon tot 8x op
• Blijf in contact met tot 92 uur extra accucapaciteit van je

telefoon of 23 uur extra van je tablet
• Snel en slim: levert automatisch het maximale vermogen voor je

apparaten
• Compatibel met alle telefoons en tabletten, waaronder die van

Apple en Samsung
• Laad 3 apparaten tegelijk op met 2 USB-A-poorten en 1

USB-C-poort
• Laad de powerbank snel op via de meegeleverde

micro-USB-kabel of de USB-C-poort

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

Systeem vereisten
• USB-lader om de powerbank op te laden



Primo Fast Powerbank 20.000 mAh

Publicatie datum: 14-02-2020 Artikelnummer: 23593
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23593
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439235937
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23593/materials

Onderweg snel opladen
De dagen van lege telefoonaccu’s zijn voorbij. De Trust Primo
Powerbank 20.000 mAh is jouw eenvoudige powerbron voor
onderweg: snel en met extra hoge capaciteit. Hij is volledig
compatibel via USB-A- en USB-C-poorten en kan drie
apparaten tegelijkertijd opladen. Nu kun je altijd en overal
verbonden blijven.

Draagbaar met hoge capaciteit
De Primo geeft een capaciteit van 20.000 mAh in een compact
design dat je gemakkelijk in je tas meeneemt. Met deze
reisgenoot kun je altijd verbonden blijven als je op pad bent.
Hij laadt je telefoon tot 8 keer op en geeft je tot 92 extra
telefoonuren en 23 extra uren op je tablet*.*Afhankelijk van
het merk/model en de toestand van de accu. Uitsluitend ter
indicatie

Drie apparaten tegelijk
Met 2 USB-A-poorten en 1 USB-C-poort kun je nagenoeg elk
apparaat van elk merk, zoals Apple en Samsung, opladen. Je
kunt ook drie apparaten tegelijkertijd opladen; plug zowel je
telefoon als je tablet en camera in.

Snel laden en herladen
De Trust Primo Powerbank 20.000 mAh is snel en slim: hij
levert automatisch het maximum vermogen voor jouw
apparaten.** Je kunt de powerbank zelf ook weer snel
herladen met de inbegrepen micro-USB-kabel of via de
USB-C-poort. De slimme LED-niveau-indicator op de
powerbank laat je weten wanneer het tijd is om te
herladen.**Snel opladen met maximale snelheid via USB-C
(15W) of USB-A (12W). Oplaadsnelheid varieert per apparaat
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ALGEMEEN
Number of USB ports 3 Height of main product

(in mm)
22 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm Depth of main product
(in mm)

157 mm

Total weight 440 g Weight of main unit 430 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

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

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

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

Recharge time 12 hours Watt-hour rating 74 Wh

Number of charges -
tablets

2.25 Number of charges -
phones

6.5

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 Auto-detect Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

2.4A/12W, 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

CONNECTIVITY
Cables included Yes

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Smartphones and tablets
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CONTROL
Indicators Battery level
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