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ENVIVO
 

ENVIVO
 

FUNCTIES
Compact en lichtgewicht
Smart Chip technologie: maximale compatibiliteit met verbonden 
apparaten 12W voeding voor het gelijktijdig laden van twee 
smartphones of één tablet.

SPECIFICATIES

 

 

De multi laadkabel is ontworpen om één apparaat tegelijkertijd op te laden. 

USB LADER
LAADOPLOSSING

ENV-1434

VEEL GESTELDE VRAGEN
1. Welke laadpoort moet ik gebruiken om mijn apparaat op te laden?
    Dankzij de Smart Chip technologie kan elke poort elk apparaat     
    opladen – u hoeft niet te kiezen.

2. Mijn apparaat moet met 1A worden geladen, zal de 2.4A uitgang  
    het apparaat beschadigen?
    Nee, de lader geeft de maximale laadstroom voor uw apparaat tot  
    maximaal 2.4A.

3. Wanneer ik twee tablets aansluit gaat het laden langzaam?
    De lader ondersteunt een maximale uitgangsstroom van 2.4A (voor  
    de twee poorten samen), dus wanneer twee tablets zijn      
    aangesloten zullen deze niet op maximale snelheid laden. Sluit één  
    tablet aan om sneller te laden.

4. Is het mogelijk om twee apparaten tegelijkertijd op de laden met de  
    multi laadkabel?
    Nee, de multi laadkabel is ontworpen om één apparaat     
    tegelijkertijd op te laden.

VERWIJDERING
Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als 
afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur 
(WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), 
zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. 
Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van 
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te 
geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

Ingang

Beveiliging

Totale uitgang 
(twee poorten samen)

5V / 2.4A 
(twee poorten samen)

Veiligheidszekering, beveiliging 
tegen overspanning, 
overbelasting en kortsluiting

AC 110 - 240V

Multi laadkabel connectors Lightning, 30-pins & Micro USB

Multi laadkabel stroom 5V / 2.0A (Max)

Laadpoort uitgang 5V / 2.4A


