
2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit
Product ID: USB2PCARWH

Laad uw telefoon en tablet tegelijkertijd in uw auto op. Deze 2-poorts autolader heeft twee USB 2.0
poorten - één 1 A-poort voor het opladen van uw smartphone of iPhone en één 2,4 A-poort voor het
opladen van uw iPad of andere tablet.

Als een passagier met u mee reist, biedt de tweede USB-oplaadpoort de mogelijkheid om twee telefoons
tegelijkertijd op te laden en dat beide mobiele apparaten volledig zijn geladen als u arriveert.

De duurzame USB2PCARWH witte 2-poorts autolader wordt gedekt door de 2-jarige garantie van
StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Laad uw iPad of andere tablet via de 2,4 A USB 2.0 poort
• Laad uw iPhone of andere smartphone op via de 1 A USB 2.0 poort
• Laad twee telefoons tegelijkertijd

Eigenschappen

• Zorg dat al uw mobiele apparaten geladen zijn tijdens het woon-
werkverkeer, met een 1 A en een 2,4 A USB-poort

• Zorg dat iedereen blij is, laad uw telefoon en die van uw bijrijder
tegelijkertijd

• Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie
van StarTech.com

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Warranty 2 Years

Connector(en) Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)

Connector B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

Voeding Ingangsspanning 12 ~ 24 DC

Ingangsstroom 1.4 ~ 0.7A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 24.3 mm [1 in]

Gewicht product 17 g [0.6 oz]

Hoogte product 1.9 cm [0.8 in]

Kleur Wit

Lengte product 57.9 mm [2.3 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 26 mm [1 in]

Package Length 13.1 cm [5.2 in]

Package Width 72 mm [2.8 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts witte USB-autolader

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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