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Power your life.
Ga op pad met de InstantCharger 65W 2 USB. Deze krachtige oplader in zakformaat laadt 

veilig tot twee apparaten1 tegelijkertijd op. Hij kan alles snel opladen met een USB-A- of 

USB-C-kabel: telefoons, oordopjes, powerbanks, camera's, zelfs je laptop of spelconsole. 

De meegeleverde verwisselbare reisstekkers werken overal waar je naartoe gaat. De 

oplader is gemaakt van gerecycled kunststof en verpakt in duurzame, milieuvriendelijke 

materialen. Reis licht, waar je ook naartoe gaat.

INSTANTCHARGER 65W 2 USB
Krachtige USB-C en USB-A GaN PD-oplader
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Snel opladen van laptops met USB-C
Heb je midden in je grote project een snelle boost stroom nodig? Met de krachtige, snelle 
InstantCharger 65W 2 USB kun je alle laptops met USB-C-poorten2 snel opladen, inclusief 
de MacBook Air3.
Laad je apparaat supersnel op
Power Delivery 3.0 garandeert snel opladen van je apparaten. We praten over opgeladen 
tot 50% in 30 minuten voor een iPhone 124, 40 minuten voor een Samsung Galaxy S214 of 
45 minuten voor een MacBook Air (2020)4. Ja, zo snel.
Licht en compact voor een laptopadapter
Grote, zware laders zijn niet meer nodig. De InstantCharger 65W 2 USB maakt gebruik 
van de kracht van GaN (gallium nitride)-technologie en is de ultieme, lichtgewicht 
stroomadapter. Perfect voor mensen die niet te veel gewicht mee willen slepen.
Laad twee apparaten tegelijkertijd op
De InstantCharger 65W 2 USB is uitgerust met één USB-A-poort en één USB-C-poort5. 
Dus zelfs als er maar één stopcontact beschikbaar is, hoef je je niet druk te maken over 
welk apparaat het eerst wordt opgeladen.
Slimme stroomverdeling
Wil je efficiëntie? Wil je optimale laadsnelheden? De InstantCharger 65W 2 USB levert 
het. Hij is slim genoeg om te weten hoe hij stroom moet verdelen, afhankelijk van welke 
apparaten zijn aangesloten.
Verwisselbare reisstekkers
Wissel eenvoudig tussen Amerikaanse, Europese en Britse stekkers voor gemak tijdens het 
reizen. Laad je apparaten moeiteloos op, waar ter wereld je ook bent.
Milieuvriendelijke materialen en verpakking
Deze USB-oplader is beter voor het milieu. Gemaakt van 90% gerecycled plastic en met 
een FSC-gecertificeerde verpakking bedrukt met organische soja-inkt.
Geavanceerde veiligheid en betrouwbaarheid
Maak je geen zorgen over je apparaten. De lader biedt automatische bescherming 
tegen oververhitting en overstroom/overspanning en biedt daarnaast ook 
overspanningsbeveiliging.
Beschermhoesje
Zelfs een lader die zo handig is als deze, verdient soms even rust, dus wordt hij geleverd 
met zijn eigen bescherming tegen stof en schade voor als hij niet wordt gebruikt.

Disclaimers:
1.  Oplaadkabels apart verkrijgbaar.
2.  Om via een enkele USB-C-poort op te laden met een maximum van 65W, gebruik een compatibele USB-C naar 

USB-C-kabel die 65W laadstroom kan ondersteunen.
3.  MacBook Air-modellen geïntroduceerd in 2018 of later.
4.  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.

5. Oplaadkabels apart verkrijgbaar. USB-C-poort ondersteunt max. 65 W PD opladen. USB-A-poort ondersteunt 
max. 15 W opladen. Wanneer twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen, is het totale max. 
uitgangsvermogen 65 W.

Verpakkingsinhoud:
1 x InstantCharger 65W 2USB

3 x verwisselbare stekkers

1 x beschermhoesje

1 x snelstartgids

1 x veiligheidsinformatieblad

1 x garantiebewijs

Technische specificaties:
Algemene specificaties 
 Totale uitgangsvermogen: 65 W max.

 Bedrijfstemperatuur: 0~45 °C

 Gemiddelde actieve efficiëntie: min. 82,18%

 Efficiëntie bij lage belasting (10%): min. 75,18%

 Stroomverbruik bij niet laden: Max. 0,160W

 Ingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A

 Max. Uitgang: USB-A: 5,0 V 3,0 A 15,0 W 
USB-C: 5,0 V 3,0 A 15,0 W, 9,0 V 3,0 A 27,0 W, 
12,0 V 3,0 A 36,0 W, 15,0 V 3,0 A 45,0 W, 
20,0 V 3,25 A 65,0 W 
USB-A + USB-C: 65,0 W

Afmetingen 
 Afmetingen (stekker niet inbegrepen) (B x H x D):  

56 x 56 x 28 mm

 Gewicht (stekker niet inbegrepen): 107 g
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