
Functies 
 Laad je apparaat supersnel op

 Compact ontwerp in zakformaat

 Milieuvriendelijke materialen en verpakking

 Geavanceerde veiligheid en 
betrouwbaarheid

Power your life.
Ga op pad met de compacte InstantCharger 20W 1 USB. Deze oplader van zakformaat 

kan een apparaat snel opladen met een USB-C-kabel. Of het nu je telefoon, powerbank, 

camera, oordopjes of zelfs je console is. Dankzij de automatische bescherming hoef je je 

nooit meer zorgen te maken over je apparaten. Het is gemaakt van gerecycled plastic en 

verpakt in duurzame, milieuvriendelijke materialen. Reis licht, waar je ook naartoe gaat.
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INSTANTCHARGER 20W 1 USB
Compacte USB-C PD-oplader
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Laad je apparaat supersnel op
Met Power Delivery 3.0 kun je jouw apparaten snel opladen. Een iPhone 12 laad je al voor 
50% op in 30 minuten en een 1 Samsung Galaxy S211  in slechts 40 minuten. Ja, zo snel.

Compact ontwerp in zakformaat
Grote, zware laders zijn niet meer nodig. De snelle InstantCharger 20W 1 USB is een 
lichtgewicht stroomadapter. Perfect voor mensen die niet te veel gewicht mee willen slepen.

Milieuvriendelijke materialen en verpakking
Dit is een milieuvriendelijke USB-lader. Met 90% gerecycled plastic en FSC-gecertificeerde 
verpakking bedrukt met organische soja-inkt.

Geavanceerde veiligheid en betrouwbaarheid
De stopcontactlader biedt automatische bescherming tegen oververhitting, overstroom en 
overspanning.

Disclaimers
1.  Oplaadtijden gebaseerd op SGS-tests met behulp van USB-C-poort en compatible oplaadkabel. De werkelijke 

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

Verpakkingsinhoud:
1 x InstantCharger 20W 1USB

1 x snelstartgids

1 x veiligheidsinformatieblad

1 x garantiebewijs

Technische specificaties:
Algemene specificaties
 Uitgangsvermogen: 20W max.
 Bedrijfstemperatuur: 0~45 °C
 Gemiddelde actieve efficiëntie: min. 82,09%
 Efficiëntie bij lage belasting (10%): min. 75,28%
 Stroomverbruik bij niet laden: Max. 0,06W
 Ingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,6 A
 Max. Uitgang:   

USB-C: 5,0V 3,0A, 15,0W; 9,0V 2,22A, 20,0W; 
12,0V 1,67A, 20,0 W

Afmetingen
 Afmetingen (zonder stekker) (B x H x D): 

35 x 35 x 28 mm 
 Gewicht : 

EU: 58,5 g
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