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TANITIM 
DIGITUS® Çok Amaçlı Şarj Adaptörü ile iki USB-C™ cihazı ve iki USB A 
cihazı aynı anda şarj edilebilir. Power Delivery 3.0 (PD) ile uyumluluk, 
hem USB-C™ bağlantı noktaları için 100 W'a hem de her iki USB A 
bağlantı noktası için 30 W'a kadar hızlı şarj sağlar. Karma çalışmada, 
USB-C™ cihazlar için 65 W ve USB A cihazlar için toplam 30 W çıkış 
mevcuttur. Şarj masaları, akıllı telefonlar mobil oyun konsolları ve 
hatta mümkün olan en yüksek verime sahip dizüstü bilgisayarlar. Kısa 
devre, ani akım ve aşırı ısı koruması gibi entegre güvenlik özellikleri 
cihazlarınızın güvenliğini sağlar. 
 
 
PAKET İÇERİĞİ 
• 1 x 4 Bağlantı Noktalı Çok Amaçlı USB Şarj Adaptörü, USB-C™/USB 

A, 100 W 
• 1 x USB kablo (USB-C™ - USB-C™, 1 m) 
• 1 x QIG 
 
 
GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
Lütfen kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun: 
• Ürüne elleriniz ıslakken dokunmayın veya ürünü suya maruz 

bırakmayın 
• USB bağlantı noktalarını sıvılar, toz, metal tozlar ve kurşun kalem 

uçları gibi iletken malzemelerden koruyun 
• Daha uzun süre kullanmıyorsanız şarj cihazını prizden çıkarın 
• Ürün yalnızca özel kullanıma yöneliktir ve maddi hasarları veya 

kişisel yaralanmaları önlemek üzere ticari amaçlarla 
kullanılmamalıdır. 

• Ürün kullanım amacı dışında başka hiçbir amaçla kullanmayın 
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• Yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir  
• Suya veya aşırı neme maruz bırakmayın 
• Ortam sıcaklığı 25℃'yi aşarsa ürünü kullanmayın  

0-40℃'lik sıcaklık aralığının dışında depolamayın 
• Ürünü düşürmeyin, hasar vermeyin veya sökmeyin  
• Ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayın 
• Ürün alışılmadık bir şekilde ısınırsa, derhal kullanmayı bırakın ve 

müşteri destek hizmetine başvurun 
• Ürünün yanlış kullanılması durumunda elektrik çarpması riski söz 

konusudur 
• Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımına 

yönelik talimat verilmedikçe veya gözetim altında tutulmadıkça, 
çocukların kullanımına veya azalmış fiziksel, duyusal veya zihinsel 
fonksiyonlara sahip veya deneyimsiz ya da bilgisiz kişilerin 
kullanımına uygun değildir 
 

 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
• 100 W'a kadar olan dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon 

gibi mobil cihazları şarj edin (USB-C™) 
• 4 bağlantı noktasının tümü aynı anda kullanılabilir 
• Power Delivery (PD 3.0) desteğine sahiptir 
• Ultra kompakt - hareket halindeyken kullanım için de uygundur 
• Aşırı gerilim koruması, kısa devre koruması ve aşırı ısınma 

koruması 
• LED şarj göstergesi ışığı 
• Toplam şarj kapasitesi 100 W olan 2 x USB-C™ bağlantı noktası 
• Toplam şarj kapasitesi 30 W olan 2 x USB A bağlantı noktası 
• Karma çalışma USB-C™ 65 W/USB A 30 W 
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 

 
 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
• USB-C™ bağlantı noktası sayısı: 2 
• USB A bağlantı noktası sayısı: 2 
• USB-C™ bağlantı noktası çıkışı: Toplamda her iki bağlantı noktası 

için maksimum 100 W 
• Güç çıkışı USB A bağlantı noktaları: Toplamda her iki bağlantı 

noktası için maksimum 30 W 
• USB-C™ ve USB A bağlantı noktalarını aynı anda kullanırken:  

Toplam USB-C™ 65 W maks./Toplam USB A 30 W maks. 
• Volt cinsinden desteklenen çıkış voltajları: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 
• Giriş gerilimi: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A 
• Şebeke fişi: CEE-7/16 Euro fiş (Type C) 
• Boyutlar: U 75 x G 75 x Y 28,7 mm 
• Ağırlık: 200 g 
• Renk: Beyaz 
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ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ 
Giriş:  100-240 VAC, 50/60 Hz, 2 A maks. 
Çıkış:  2x A QC 3.0 (30 W x 2), 2x C (her bağlantı noktası için  
  maks. 100 W) 
 
Ayrıntılı Çıkış bilgileri 
Çıkış: USB-C™ 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A maks. 
 USB-C™ 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A maks. 
 USB-A 1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A maks. 
 USB-A 2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A maks. 
 
Karma çıkış kullanımında: 
USB-C™ 1 + USB-C™ 2 65W + 30W = 95W 
USB-C™ 1 + USB-A 1 65W + 30W = 95W 
USB-C™ 1 + USB-A 2 65W + 30W = 95W 
USB-C™ 1 + USB-A 1 + USB-A 2 65W + 7.5W + 7.5W = 80W 
USB-C™ 2 + USB-A 1 65W + 30W = 95W 
USB-C™ 2 + USB-A 2 65W + 30W = 95W 
USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2 65W + 7.5W + 7.5W = 80W 
USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 45W + 30W + 18W = 93W 
USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 2 45W + 30W + 18W = 93W 
USB-C™ 1 + USB-C™ 2 
+ USB-A 1 + USB-A 2 45W + 30W + 7.5W + 7.5W = 90W   
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KULLANIM 

 

1. AC fiş elektrik prizine 
bağlandığında ve LED 
göstergesi yandığında, 
ürün gücü açık demektir 

2. Cihazı ve şarj adaptörünü 
bir şarj kablosu ile 
bağlayın. 
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GERİ DÖNÜŞÜM 
Elektronik ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, elektronik 
ürünün (pil dahil) evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini 
gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri 
dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Dahili 
pilleri çıkarmaya çalışmayın. Dahili piller yalnızca bir atık işleme tesisi 
veya eğitimli bir servis uzmanı tarafından çıkarılmalıdır. 

 
Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, bu ürünün 
uygun olmayan atık kullanımından kaynaklanabilecek çevre ve insan 
sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların önlenmesine yardımcı 
olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların 
korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünün geri dönüşümü hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için lütfen tavsiye almak üzere yerel 
belediyenize veya evsel atık imha servisinize başvurun. 
 
 
SORUMLULUK REDDİ 
Assmann Electronic GmbH, sevkiyat içeriğine Uygunluk Beyanının 
eklendiğini beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıdaki belirtilen 
üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid, Almanya  
 


