
SLIM, VEILIG EN GEMAAKT OM LANG MEE TE GAAN /
OtterBox Fast Charge Premium-wandladers zijn ontwikkeld voor robuuste duurzaamheid. Met een 

slim en compact ontwerp zijn OtterBox Fast Charge Premium-wandladers getest op valpartijen en 

gehuld in een stevige buitenkant om je apparaten tot 3,6 keer sneller op te laden*. Je kunt twee 

apparaten tegelijk opladen met de dubbele USB-poorten. Zorgvuldig ontworpen met 

toonaangevende mobiele expertise en beproefde kwaliteit die buitengewoon duurzaam is – deze 

stevige wandladers zijn ontworpen om feilloos te werken met alle OtterBox Mobile Power Solutions –

om zekerheid te scheppen, contact te bevorderen en vertrouwen te wekken voor wat de dag ook 

brengt. Het is een 360° design-benadering waarop je kunt rekenen om je verbonden te houden 

met de mensen, plekken en momenten die er echt toe doen. Als het meest vertrouwde merk** 

benut OtterBox meer dan 20 jaar aan toonaangevende mobiele expertise om mobiele energie te 

beheersen.
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Eigenschappen /
• Tot 3,6 keer sneller opladen** door een enkele USB-C-poort zodat je niets mist van de momenten die er echt toe 

doen 

• Ultra-veilig, uiterst efficiënt

• Robuust en gemaakt om te overleven

• Het slimme ontwerp is getest op valpartijen en gehuld in een stevige buitenkant, maar is toch compact genoeg 

om in de kleinste hand- of reistas te passen

• Grondig getest voor veilig en slim opladen

• Ontworpen om naadloos te werken met je favoriete OtterBox kabels 

• Ondersteunt USB Power Delivery snelle oplaadtechnologie

• Probleemloze klantenservice 

• Dubbele poort voor opladen van meerdere apparaten – Fast Charge USB-C (18 W) en USB-A (12 W)

Technische specificatie /

Productnaam: PREMIUM FAST CHARGE-WANDLADER 
MSRP: €29.99

Outputvermogen: USB-C: 18W (5V/3A, 9V/2A)
USB-A: 12W (5V/2.4A)

Inputvermogen: 100-240VAC 50/60Hz

Specificaties: USB Stroomvoorziening 3.0

USB Standaard voor het opladen van batterijen 1.2

Apple Standaard opladen

Stekkertype: Type C (EU)
Afmetingen: 2.32-in x 2.36-in x 1.14-in

5.90-cm x 6.00-cm x 2.90-cm
Gewicht: 0.21-lb | 96.50-g

Talen : EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT

Land van oorsprong: China
Hoeveelheid doos: 40

Afmetingen doos: 17.32-in x 12.80-in x 9.45-in
43.99-cm x 32.51-cm x 24.00-cm

Gewicht doos: 13.60-lb / 6170.00-g

Afmetingen retaildoos: 3.94-in x 3.94-in x 2.36-in
10.00cm x 10.00-cm x 6.00-cm 

Gewicht retaildoos :  0.20-lb / 134.00-g

KLEUR: Zwart
SKU: 78-52723

UPC: 840104219249

PREMIUM FAST CHARGE-WANDLADER /
USB-C & USB-A

otterbox.com/givingback

*Delivers 18W fast charge vs. 5W standard charging cable 
**#1 most trusted brand in cell phone case protection. Source: The NPD Group/US Consumer Tracking Service /
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