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Ultrasnelle powerbank van 10.000 mAh met textiel
#23813

Ultrasnel oplaadbare powerbank met hoge capaciteit, afgewerkt met textiel (10.000 mAh)

Eigenschappen
• Powerbank met hoge capaciteit, stijlvol afgewerkt met textiel
• Laad je telefoon of tablet in een handomdraai op via Power

Delivery en QuickCharge 3.0
• Snel en slim: levert automatisch het maximale vermogen voor je

apparaten
• Blijf in contact: laad je telefoon tot 4x op
• Tot 46 uur accuduur voor je telefoon of 12 uur extra voor je

tablet
• Compatibel met alle telefoons en tablets, waaronder die van

Apple en Samsung

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

Systeem vereisten
• USB-lader om de powerbank op te laden
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Hoge capaciteit
Je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat jouw smartphone
of tablet zonder stroom komt te zitten. De Trust Fyber is een
powerbank met een hoge capaciteit van 10.000mAh aan extra
kracht voor je smart-apparaat. Afhankelijk van je apparaat,
haal je met de Fyber tot 46 uur extra gebruik uit je
smartphone en tot 12 uur extra tijd uit je tablet. En het werkt
met alle smartphones en tablets, ongeacht het merk.

Snel en veelzijdig
Met Power Delivery en QuickCharge 3.0 is elk ondersteund
smart-apparaat binnen no-time opgeladen. En dankzij de
USB- én USB-C-poorten, is het eenvoudig om twee devices
tegelijk van stroom te voorzien. Deel jouw power met een
collega of een vriend om de hele dag verbonden te blijven. En
zodra de powerbank zelf leeg dreigt te raken, dan geeft het
LED-indicatielampje dit aan. Zo gebruik je de meegeleverde
USB-C-kabel, of een micro-USB-kabel die je al hebt liggen, om
de Fyber razendsnel op te laden.

Stijlvol
Deze powerbank wordt een belangrijke accessoire tijdens
jouw drukke dag. Daarom is design ook belangrijk. De Fyber
heeft een stijlvolle, stoffen look-and-feel, wat deze powerbank
niet alleen functioneel maakt, het ziet er ook nog goed uit. Het
is de stijlvolste manier om verbonden te blijven.
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ALGEMEEN
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
139 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

16 mm

Total weight 230 g Weight of main unit 230 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 18W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

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

Recharge time 3 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
tablets

2 Number of charges -
phones

4

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB PD2.0 Output specification -
Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification -
Port 2

18W, PD, USB-C Total output power
(max): A, W

18W

CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB cable Cable length micro-USB

cable
20 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo

Switch Lite
General compatibility USB-powered devices
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CONTROL
Indicators Battery level, Charging
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