
Strömalstring för din underhållning med en kompakt och kraftfull laddningslösning. Vi använde galliumnitrid 
(GaN) för att göra denna 30 W laddare extra liten, samtidigt som den har kraften att ladda en MacBook Air. Den 
slitstarka konstruktionen gör den perfekt för resor.   

Innehåll i förpackningen

• 30 W väggladdare BOOST^CHARGE USB-C GaN

Tekniska specifikationer

• 30 W

• USB-C-port

För 

Apple

Samsung

Google

KompatibilitetProduktfördelar

• Galliumnitrid (GaN) är ett högpresterande material 
som ersätter traditionell silikon och gör det möjligt 
för komponenterna inuti att placeras närmare 
varandra för att skapa en genuint liten laddare.

• Höghastighetsladdning upp till 30 W för Mac Book 
Air med en superkompakt GaN-laddare gör att du 
kan ägna mindre tid åt laddning och mer tid åt det 
du älskar att göra.

• De inbyggda överströms- och 
överspänningsskydden håller din laddare och 
ansluten utrustning säkra och ger dig sinnesfrid. 

• Den breda kompatibiliteten betyder att du kan 
ladda alla dina enheter, inklusive MacBook Air, 
iPad, iPhone och modeller från Google och 
Samsung.

• Vår 2-åriga tillverkningsgaranti och garantin för 
ansluten utrustning på 2000 � täcker din laddare 
och dina anslutna enheter. 

BOOST CHARGE™ 
30 W väggladdare USB-C® GaN
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Egenskaper för BelkinsBOOST CHARGE-FAMILJ

Skillnaden hos Belkin

• Snabbare laddning än standard 5 W

• Bred kompatibilitet 

• Bärbar

• Den smarta kretsen detekterar den anslutna enheten 
för att leverera optimal laddning

• Certifierad av tillämpliga organ för kompatibilitet 
(exemplen innefattar USB-IF och MFi)

• Garanti för ansluten utrustning på upp till 2000 �

• Pionjärer inom teknik och innovation i över 35 år

• Den höga kvaliten på konstruktion och komponenter 
förlänger laddarens livslängd och förbättrar prestandan 

• En garanti för ansluten utrustning täcker enheter som är 
korrekt anslutna till laddaren
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Belkins BOOST CHARGE -familj

En familj med strömprodukter som har snabb laddning i 
sitt DNA. Utformade för sömlös integrering i alla miljöer 
för att leverera snabb och säker ström hemma, i bilen eller 
i farten. Den smarta kretsen detekterar den anslutna 
enheten för att leverera optimal laddning, samtidigt som 
universella protokoll såsom USB-A, Lightning-kontakter 
och USB-C ger en bred kompatibilitet.

BOOST CHARGE™ 
30 W väggladdare USB-C® GaN


