
Billaddare på 20 W för USB-C-aktiverade enheter med snabbladdningsprotokoll: USB-Power Delivery. Laddar 
PD-aktiverade enheter till 50 % på cirka 30 minuter* Tack vare sin genomtänkta design passar den här 
kompakta och resvänliga laddaren alla bilmiljöer för att ge snabbladdning när du är på resande fot. En garanti 
för ansluten utrustning skyddar enheterna för ökad sinnesfrid. 

Användarfall

1.   Användare med USB-C PD-aktiverade enheter, 
smartphones eller surfplattor som vill ha snabbare 
laddning 

2.  Användare som vill ersätta/komplettera sin 
originalladdare med en snabbare laddningslösning 

Kompatibilitet

För 

USB-C 
Apple  
Samsung  
Huawei  
Google  
Oppo Tekniska specifikationer

• 54,1 x 20 x 20mm

• 20 W/3,6 A

20 W USB-C™ billaddare

Innehåll i förpackningen

• 20 W USB-C billaddare 
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Belkins BOOST CHARGE -familj

Belkin BOOST CHARGE-familjens egenskaper

Skillnaden hos Belkin

En familj av strömprodukter som har snabb laddning i 
sitt DNA. Utformade för sömlös integrering i alla 
miljöer för att leverera snabb och säker ström hemma, 
i bilen eller i farten. Den smarta kretsen detekterar den 
anslutna enheten för att leverera optimal laddning, 
samtidigt som universella protokoll såsom USB-A, 
Lightning-kontakter och USB-C ger en bred 
kompatibilitet.  

• Snabbare laddning än standard 5 W 
• Bred kompatibilitet   
• Bärbar  
•  Den smarta kretsen detekterar den anslutna enheten 

för att leverera optimal laddning  
•  Certifierad av tillämpliga organ för kompatibilitet 

(exemplen innefattar USB-IF och MFi)  
• ·Garanti för ansluten utrustning på upp till 1 500 GBP  

•  Pionjärer inom innovation och teknik i över 35 år
•  USB-IF certifierad för kompatibilitet och kvalitet som 

du kan lita på  
•  Rigorös testning säkerställer långvarig kvalitet   
•  2 års garanti ger sinnesfrid

* iiPhone 8 eller senare, när den kopplas med en USB-C till Lightning-kabel (säljes separat). Faktiska laddningstider för Google Pixel 3 - 36 
minuter, Google Pixel 3 XL - 37 minuter, Google Pixel 2 - 30 minuter.

 † Laddaren skyddas av en garanti för ansluten utrustning från Belkin. Om din enhet skadas av en elektrisk stöt när den är korrekt ansluten till 
laddningsplattan, kommer Belkin att reparera eller ersätta din enhet upp till ett värde av 1 500 £.

© 2019 Belkin International, Inc. Med ensamrätt. Alla varunamn är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. Apple, iPhone och 
Lightning är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Varumärket ”iPhone” används i Japan  med licens från 
Aiphone K.K. USB-C är ett varumärke som ägs av USB Implementers Forum. -- 21487

20 W USB-C™ billaddare

Produktfördelar

1.  20 W USB-PD-teknik som laddar iPhone 8 eller senare 
från 0-50 % på 30 minuter*, och andra smartphones/
surfplattor med optimala hastigheter 

2.  Tar liten plats vilket gör att den passar överallt

3.  En garanti för ansluten utrustning på 1 500 GBP för 
att skydda dina enheter och en produktgaranti på 2 år 
ger sinnesfrid

4.  USB-IF certifierad för att säkerställa kompatibilitet 
med USB-C enheter


