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PARÂMETROS BÁSICOS 

Peso 185 g 

Dimensão 72 x 57 x 28 (mm) 

Entrada 110-240 V CA, 50/60 Hz 

Saída 5 V, 4,8 A (cada USB é 2,4 A máx.) 

Ficha disponível Ficha intercambiável UE, RU, EUA 

Certificação CE, CB, FCC, UL, PSE 

 

MÉTODO DE CARREGAMENTO 

Seleccionar a ficha pretendida de acordo com os diferentes mercados. 

 
 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 

Passo 4 Passo 5 Passo 6 

Remover esta ficha quando 
pressionar aqui. 

Substituir por outra ficha se necessário.

Pressionar aqui



1) Usar os cabos USB de carregamento para ligar a uma saída USB do 
carregador, enquanto estiver a utilizar os outros lados com os seus 
dispositivos. 

2) Ligar a uma tomada com voltagem de 110-240 V, o carregador está pronto 
quando o dispositivo indica que está no estado de carregamento. 
 

3) Existem 4 portas USB e a corrente total é 4,8 A, cada porta é de 2,4 A máx. 
A velocidade de carregamento será afectada por dispositivos que 
necessitem da corrente total. Em geral, pode carregar 4 dispositivos ao 
mesmo tempo. 
 
Uma saída de 2,1 A é ideal para um tablet PC e uma saída de 1,0 A é ideal 
para um smartphone. 
 

 

ADEQUADO PARA 

É adequado para iPad®/iPhone®/iPod®, Samsung e outros smartphones 
Android, tablet PCs, colunas portáteis, acumuladores, câmaras, GPS, etc. 

 
Manutenção: Manter o seu produto em perfeitas condições. 

Para aumentar a duração do produto, proceder como se indica. 
 

1. Manter em local seco e afastado de produtos molhados e 
erosivos 

2. Não desmontar o produto. 
3. Não armazenar em ambiente demasiado quente ou 

demasiado frio. 
4. Não bater ou esmagar o produto. 

 
Todos os produtos foram testados e verificados. Se ocorrer um 
sobreaquecimento, uma deformação, quebra ou outra situação anormal, parar 
de utilizar o produto e contactar o revendedor ou a nossa empresa. 
 


