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Indicatie
LED

USB (uitgang)

USB (uitgang) USB-C (ingang / uitgang)

Xiaomi Powerbank 20.000 mAh V3
Handleiding

Specificaties
- Afmetingen:   153,5 × 73,5 × 27,5 mm
- Gewicht:    440 gram 
- Input:    1x 5V 2A, 9V 2A, 12V 1.5A 
- Output:   3x 5V 2.4A, 9V 2A, 12 1.5A 45W 
- Capaciteit:   20.000 mAh
- Merk accu:    ATL/Lishen 
- Type accu:   Lithium-ion
- Oplaadtijd:   4,5 uur (45W PD-charger)
          6.7 uur (18W charger)
          10 uur (10W charger)
- Qualcomm:     Input & Output 
  Quick Charge   2.0 / 3.0

Built-in Smart Off Design
Als er geen apparaat op de powerbank is 
aangesloten schakelt de powerbank zich na 10 
seconden automatisch uit. 

Ingebouwde bescherming
De powerbank is voorzien van protectie tegen 
overspanning, kortsluiting, overlading en hoge 
temperaturen. Veiligheid is gegarandeerd, zowel 
voor de powerbank als de aangesloten 
smartphone! De ombouw is gemaakt van
hoogwaardige kwaliteit plastic. Dit maakt de
behuizing sterker bestand tegen kleurvervaging
en dagelijkse slijtage. 
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Het opladen van de powerbank
U laadt de powerbank op via de USB-C ingang 
met de bijgeleverde USB kabel. De USB kabel 
sluit u aan op een USB oplader (niet bijgeleverd) 
welke u in het stopcontact steekt. Het volledig 
opladen van de powerbank zal ongeveer 10 uur 
duren. Met een snel-lader (Qualcomm) kunt u dit 
binnen 4,5 uur geheel opladen. 

De 4 oplichtende LED lampjes geven de 
resterende capaciteit aan. (25%, 50%, 75%,100%)

UBS-C Power delivery
De powerbank is voorzien van een USB-C poort 
met ondersteuning voor USB-C Power Delivery 
3.0 van maximaal 45W. Hiermee kunt u een 
iPhone* (met USB-C naar lightning kabel), 
Nintendo Switch of Macbook extra snel opladen.

Het gebruiken van de powerbank
Het opladen van uw smartphone
Sluit uw smartphone of tablet aan op de USB 
uitgang van de powerbank. Met een druk op de 
aan/uit knop zal de powerbank uw device 
opladen.
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