
Functies 
 Laad je apparaat supersnel op
 Laad drie apparaten tegelijkertijd op
 Snel opladen van laptops met USB-C
 Genoeg vermogen om je telefoon twee 

keer op te laden
 Slim opladen via pass-through
 Slank, compact ontwerp in zakformaat
 Milieuvriendelijke materialen en 

verpakking
 Geïntegreerde USB-C-kabel
 Geavanceerde veiligheid en 

betrouwbaarheid

Power your life. Anywhere, anytime.
Laad op zonder je verbinding te verliezen, overal en altijd. Met de compacte, snelle 

InfinityLab InstantGo 10000 Built-in USB-C Cable kun je maximaal drie apparaten1 

tegelijkertijd veilig opladen, zelfs een kleine laptop. Voor een snelle boost kan hij zelfs in 

een mum van tijd tot 50% opladen! De USB-C-kabel is geïntegreerd zodat deze nooit meer 

zoek raakt. Slechts één stopcontact beschikbaar? Met slim opladen via pass-through kun je 

je telefoon en powerbank tegelijkertijd opladen. Dankzij de automatische bescherming hoef 

je je nooit meer zorgen te maken over je apparaten. Daarnaast is de powerbank gemaakt 

van gerecycled plastic en verpakt in duurzame, milieuvriendelijke materialen.

INSTANTGO 10000 BUILT-IN USB-C CABLE
30 W PD powerbank voor supersnel opladen
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INSTANTGO 10000 BUILT-IN USB-C CABLE

Laad je apparaat supersnel op
Met Power Delivery 3.0 kun je je apparaten supersnel opladen. Je laadt een Samsung 
Galaxy S212 tot 50% op in slechts 40 minuten. Een Galaxy Tab S72 laadt je tot 50% op in 
70 minuten en een MacBook Air (2020)2 in 70 minuten. Ja, zo snel.
Laad drie apparaten tegelijkertijd op
De InstantGo 10000 Built-in USB-C Cable heeft één geïntegreerde USB-C-kabel en een 
extra USB-A-poort en USB-C-poort. Hiermee kun je drie apparaten tegelijkertijd opladen3 
met onze 30 W PD4 snellader. Dat is pas slim opladen.
Snel opladen van laptops met USB-C
Perfect voor snelle oplaadsessies. De USB-C-laadpoort van de powerbank levert tot 30 W5 
uitgangsvermogen aan laptops6 met een USB-C-laadingang.
Genoeg vermogen om je telefoon twee keer op te laden
De batterij van 10.000 mAh heeft genoeg vermogen om je telefoon twee keer volledig op 
te laden7. Zo zit je nooit meer zonder batterij als je onderweg bent.
Slim opladen via pass-through
Slechts één stopcontact beschikbaar? Meer heb je niet nodig om je telefoon en powerbank 
tegelijkertijd een boost te geven dankzij het slimme opladen via pass-through8.
Slank, compact ontwerp in zakformaat
Het compacte formaat van de InfinityLab InstantGo 10000 Built-in USB-C Cable maakt 
deze powerbank een draagbare oplader die je overal mee naartoe kunt nemen.
Milieuvriendelijke materialen en verpakking
Deze powerbank is beter voor het milieu. Gemaakt van 90% gerecycled plastic en met een 
FSC-gecertificeerde verpakking bedrukt met organische soja-inkt.
Geïntegreerde USB-C-kabel
Een powerbank en USB-C-kabel in één. Nooit meer op zoek naar stopcontacten of kabels 
wanneer je onderweg bent.
Geavanceerde veiligheid en betrouwbaarheid
De powerbank biedt automatische bescherming tegen oververhitting en overstroom/
overspanning. Het beschermt zelfs tegen wanneer iets verkeerd wordt aangesloten.

1. Extra kabels apart verkrijgbaar.
2.  Oplaadtijden gebaseerd op SGS-tests met behulp van USB-C-poort en compatibele oplaadkabel. De werkelijke 

gebruikerservaring kan variëren en is afhankelijk van vele factoren, zoals model, batterijgrootte, temperatuur, 
vochtigheid evenals conditie en leeftijd van het apparaat.

3.  Extra kabels apart verkrijgbaar. Wanneer drie apparaten gelijktijdig worden opgeladen, is het mogelijk dat de 
apparaten niet volledig worden opgeladen vanwege de batterijcapaciteit van de powerbank.

4.  Zowel de ingebouwde USB-C-kabel als de USB-C-poort ondersteunen max. 30 W PD opladen. USB-A-poort 
ondersteunt max. 15 W opladen. Wanneer drie apparaten tegelijkertijd worden opgeladen, is het totale max. 
uitgangsvermogen 30 W.

5.  Om via een enkele USB-C-poort op te laden met een maximum van 30W, gebruik een compatibele USB-C naar 
USB-C-kabel die 30W laadstroom kan ondersteunen.

6. Mogelijk niet van toepassing op laptops die uitgangsvermogen van meer dan 30 W vereisen.
7.  Gebaseerd op SGS-tests voor een iPhone 12, met een volledig opgeladen powerbank binnenshuis bij 

kamertemperatuur om een volledig ontladen iPhone 12 op te laden totdat deze 100% is opgeladen, en het 
proces te herhalen totdat de powerbank leeg is. De werkelijke gebruikerservaring kan variëren en is afhankelijk 
van vele factoren, zoals smartphonemerk, -model, batterijgrootte, temperatuur, vochtigheid evenals conditie en 
leeftijd van het apparaat.

8. Wandoplader wordt apart verkocht.

Verpakkingsinhoud:
1 x InfinityLab InstantGo 10000 Built-in USB-C  
Cable powerbank

1 x USB-A naar USB-C-kabel

1 x snelstartgids

1 x veiligheidsinformatieblad

1 x garantiebewijs

Technische specificaties
Algemene specificaties
 Type batterij: Lithium-ion polymeer 38,5 Wh  

(gelijk aan 7,7 V, 5.000 mAh)

 Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 45 ° C

 USB-C in/out: 5V–3A; 9V–3A; 12V–2.5A; 15V–2A; 
20V–1.5A

 USB-C out: 5V–3A; 9V–3A; 12V–2.5A; 15V–2A; 
20V–1.5A

 USB-A uit: 5V–3A

 Totaal vermogen max.: 30W

 Oplaadtijd batterij: 4 uur (5V–3A)

Dimensies
 Afmetingen (bxhxd): 153 x 76 x 15,2 mm

 Gewicht: 230 g

30 W PD powerbank voor supersnel opladen


