
MagSafe Powerbank met USB-C aansluiting 
5000 mAh

Werking:
Met deze hoge kwaliteit draadloze (Qi) powerbank van ons
123accu-huismerk kunt u waar u ook bent uw smartphone
van stroom voorzien. Opladen kan op twee manieren:
via een USB-C aansluiting of als uw smartphone hiervoor
geschikt is via de draadloze Qi-methode.

Aan/uit: De powerbank kan worden aan- en uitgeschakeld
door middel van de knop aan de onderkant.

Powerbank opladen: Om de powerbank op te laden kunt u met de meegeleverde USB-C 
kabel een adapter op de USB-C input van de powerbank aansluiten, en deze vervolgens 
op het stopcontact aansluiten. Om zo snel mogelijk de powerbank op te laden kunt u het 
beste gebruikmaken van een adapter met meer dan 20W laadvermogen.

Let op: De adapter wordt niet meegeleverd.

Draadloos opladen van telefoon: Bij telefoons die geschikt zijn voor draadloos (Qi) 
opladen kunt u de powerbank met de kant met het wireless-icoon (de cirkel) op de 
achterkant van de telefoon plaatsen. Als de draadloze verbinding goed tot stand komt 
geeft de led indicator licht.

Bedraad opladen van telefoon: Met de powerbank kunt u ook alle telefoons met een 
USB-C aansluiting van stroom voorzien. Hier kunt u de meegeleverde kabel voor
gebruiken, en dezelfde aansluiting op de powerbank als bij het opladen van de
powerbank.



Uiteraard ook op dit 123accu huismerk kwaliteitsproduct 100% garantie. 

Specificaties: 
Type:    MagSafe Powerbank met USB-C aansluiting 
Kleur:                      Grijs 
Capaciteit:   5000 mAh 
Celltype:                 Lithium-ion 
Bedraad vermogen:  3 A (5V), 2.2 A (9V), 1.67 A (12V) 
Draadloos vermogen:  5 tot 15W
Batterij led indicatie:  Ja, bij opladen powerbank en bij draadloos opladen

Verpakkingsinhoud:
1x MagSafe Powerbank met USB-C aansluiting
1x USB-C kabel

Geschikt voor het opladen van: 
Bedraad:                    Alle telefoons met USB-C aansluiting 
Draadloos (Qi):                                   Galaxy S9 Plus, S10, S10 Plus, Note 10, 
                                    Note 10 Plus; Huawei P30 Pro, Mate30,
                                                             Mate30 Pro, P40 Pro; iPhone XS Max, XR,
                                                             11, 11 Pro, 11 Pro Max
Draadloos (Qi) met MagSafe bevestiging: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

VEILIGHEIDSADVIES:
Probeer de powerbank niet zelf te demonteren of te repareren.
Vermijd blootstelling aan water of een hoge luchtvochtigheid.
Niet blootstellen aan een warmtebron.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas.


