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Stacja ładująca 6x
USB 1x QC 1xTyp-C
120W Unitek YPW10012
Cena brutto

309,00 zł

Cena netto

251,22 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

6417

Producent

Unitek

Opis produktu
Stacja ładująca 6x USB 1x QC 1xTyp-C 120W Unitek Y-PW10012
Życie mnoży urządzenia ładowane przez port USB: telefony, tablety, powerbanki, e-papierosy, zegarki oraz ultrabooki.
Dodatkowy problem tworzy mnogość rozwiązań: niektóre telefony ładowane są ze zwykłego portu USB, inne korzystają z
szybkiego ładowania QC a jeszcze inne, w tym ultrabooki i tablety, do ładowania wykorzystują port USB-C. Unitek ma na to
rozwiązanie w postaci stacji ładującej, która posiada 7 portów USB, w tym jeden z szybkim ładowaniem QC3.0 oraz 1 port USBC. Ładowane urządzenia ustawiam pionowo, tak aby na biurku nie tworzyć bałaganu. Jednocześnie możemy ładować aż 8
różnych urządzeń.

Stacja ładująca Unitek Y-2190 doskonale sprawdza się w biurze. W domu pełnić będzie funkcję domowego centrum ładowania,
gdzie zostawimy telefony po przyjściu z pracy lub ze szkoły, tak aby w domu cieszyć się już tylko sobą (Gdzie jest moja
ładowarka!). Stacja ładująca sprawdzi się wszędzie tam gdzie wielu ludzi potrzebuje naładować wiele urządzeń, w salach
konferencyjnych, szkołach, szpitalach, restauracjach itp. Zauważ, że aby ładowanie wyglądało tak ładnie jak na zdjęciu
potrzebne są krótkie kable ładujące. Znajdziesz je w ofercie Uniteka np. zestaw Y-C4008BK.

Port USB-C ładowarki korzysta ze standardu Power Delivery i może ładować ultrabooki lub telefony z mocą maksymalną do
60W. Dostosowuje napięcie do podłączonego urządzenia: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A i 20V/3A.
Stacja ładowania Unitek Y-PW10012 jest zgodna z protokółem BC 1.2, który w inteligentny sposób steruje ładowaniem, dbając
o dostosowanie odpowiedniego napięcia, o odłączanie zasilania gdy urządzenie jest już naładowane i wiele innych aspektów,
które wydłużają życie baterii i utrzymują ich początkową pojemność. Wyposażono ją również w szereg zabezpieczeń - przed:
przeładowaniem, przegrzaniem, nadmiernym napięciem oraz zwarciem.
Jeden z portów USB ładuje w standardzie QC 3.0. 5 minut ładowania telefonu z QC 3.0 wystarcza aby rozmawiać przez 2
godziny. Do każdego z pozostałych portów doprowadzany jest prąd max 2,4A. Aby sprostać tym wszystkim wymaganiom
stację ładującą wyposażona w całkiem mocarny zasilacz - 120W.
Główne funkcje:
# Szybkie i bezpieczne ładowanie dzięki wsparciu technologii BC 1.2,
# Natężenie prądu na wyjściu do 2.4A,
# Technologia QC 3.0,
# Port ładowania USB-C 60W,
# Zabezpieczenia przed przeładowaniem,
# Specjalnie zaprojektowane wpusty umożliwiające umiejscowienie urządzenia ładowane w stacji,
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Separator pozwalający na dopasowanie szerokości (9 sztuk - 5 niskich, 4 wysokie),
Solidna i stabilna obudowa,
Maksymalne ładowanie do 8 urządzeń jednocześnie,
Dioda LED informująca o stanie ładowania,
Nadaje się idealnie do szkół, restauracji, biur, domu wszędzie tam gdzie w jednym miejscu jest wiele urządzeń mobilnych.

Specyfikacja:
# 8x port USB: 6 portów USB 2,4A + 1 port z QC 3.0 + 1 port USB-C,
# Zasilacz zewnętrzny: 20V 6A,
# Moc: 120W,
# Max natężenie prądu na porcie do 2.4A.
Zawartość zestawu: 1x stacja ładująca, 1x zasilacz + kabel zasilający, 9x separator.
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