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O carregador de viagem USB Type-C™ da ednet permite-lhe carregar todos os seus 
dispositivos (notebooks, tablets, smartphones, power banks, altifalantes, etc.). Pode 
ser utilizado em mais de 100 países, graças às três fichas incluídas (UE/EUA/RU). 
Inclui também Power Delivery 2.0. 

A porta de carregamento USB-C pode ser utilizada para carregar notebooks (45 W no 
máx.). As duas portas USB-A podem ser utilizadas para recarregar os seus restantes 
dispositivos móveis, de forma rápida e eficaz (tablets, smartphones, câmaras, 
altifalantes, power banks, etc.). É o companheiro perfeito, em casa, no escritório ou 
em viagem. 



Características do Produto: 
 
1. Carregamento rápido com até 45 W de potência. 

2. A solução ideal para: 

Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus e outros 
dispositivos que utilizem USB-C Power Delivery 2.0. 

3. Cómodo para utilizar em viagem com fichas CA permutáveis, para diferentes 
países. 

4. Alimenta dispositivos USB-C e USB Tipo-A em simultâneo. 

5. Para utilização internacional com entrada CA 100-240 V. 

6. Proteção múltipla de segurança: proteção contra sobrecargas, sobretensão, 
curto-circuito ou sobreaquecimento. 

(*Todos os nomes e marcas registadas são propriedade de seus fabricantes.) 
 
 
Especificações do produto: 
  
Entrada: CA 100-240V, 50/60Hz 1,2A 
Saída USB-C: CC 5-20V/3A (máx.) 
Saída USB-A: CC 5 V/3 A (máx.) 
Alimentação: 45W (máx.) 
Tamanho: 69*67*32mm 
Peso: 135 g 
 
 
Conteúdo da Embalagem: 
 1x Adaptador de carregamento USB-C 
 3x Fichas (UE, RU, EUA) 
 1x Cabo USB-C 
 1x Manual do utilizador 



Diagrama do Produto: 

 
 
Instruções de funcionamento: 

 

1. Ligue o carregador de viagem diretamente à tomada, na parede. 

2. Quando quiser carregar os seus dispositivos USB-C, ligue o cabo USB-C à porta de 

saída USB-C do carregador e introduza a outra extremidade do cabo USB-C na 

porta de alimentação do seu computador portátil e, então, funcionará. 

3. Ligue o seu dispositivo às portas USB-A quando pretender carregar iPad/tablet PC 

e telemóveis. 

 

Fichas para viagens internacionais 
Entrada CA 

Cabo USB-C RU 

EUA UE 



Advertência: Este adaptador suporta uma potência máxima de 45W. Se a alimentação 
utilizada exceder os 45W, o adaptador ativa a proteção contra sobrecargas. Se efetuar 
uma nova ligação, o adaptador retomará o seu funcionamento normal. 
 
 

 

 

 

Informações de Segurança Importantes: 
Este guia de segurança serve para ajudá-lo a utilizar o adaptador de alimentação de 
forma segura, de modo a garantir a sua segurança pessoal e reduzir o risco de 
incêndio, eletrocussão ou ferimentos. 
 
1. Não ligar nenhum cabo emendado ao carregador. 
2. Não colocar o dispositivo próximo de elementos de aquecimento. 
3. Não dobrar os pinos da ficha. 
4. Caso ocorra algum som, fumo ou odor estranhos, desligar o carregador de 

imediato. 
5. Não desmontar (pode causar um choque elétrico ou incêndio) 
6. Assegurar que o produto está firmemente ligado à tomada. 
7. Assegurar que não é utilizado um cabo danificado. (pode causar um choque 

elétrico ou incêndio) 
8. Não colocar o produto em cima da cama ou saco, ou dentro de um armário que 

tenha boa ventilação. 
9. Limpar sempre o produto com um pano macio, um esfregão molhado não. 

(A água pode causar um choque elétrico) 
10. Manter a ficha limpa (a sujidade/pó pode provocar curto-circuito e incêndios) 
11. Manter o produto longe do alcance das crianças. 
12. Desligar o carregar caso o produto não seja utilizado durante período 

prolongado. 
(Pode causar aquecimento, incêndio e choque elétrico) 

 

Notas:
Leia este manual e a suas instruções atentamente antes de utilizar. 
Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado pela 
utilização incorreta ou imprudente. 


