
Opladen via USB_ 
Voedingseenheid 
USB A/C  
Wandcontactdoos  
USB 2-voudig

O PL AD EN



Voed stationaire apparaten of laad mobiele apparaten op.  
De USB-voedingsinzetstukken bieden een hoge laad-stroom  
voor tablets en smartphones en beschermen ook nog eens  
tegen overbelasting.

 » USB-type A en USB-type C-aansluiting
 » Gelijktijdig laden van 2 apparaten
 » Laax 18W
 » Snellaadprotocol USB-PD en Quickcharge 3.0 & 4.0
 » Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
 » Geen gegevensoverdracht

 » 2 x USB-type A-aansluiting
 » Gelijktijdig laden van 2 apparaten
 » Laadstroom 1 x 3A of 2 x 1,5A
 » Electronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
 » Geen gegevensoverdracht

VOEDINGSEENHEID
USB-A-C 18 W

Art. nr.: 6475 U

Best. nr.: 2CKA006400A0398

USB-VOEDINGSEENHEID
2 x USB-A 3 A

Art. nr.: 6472 U-101

Best. nr.: 2CKA006400A0093

Meer kracht_



Altijd in beeld. Voor iedereen die weleens zijn mobiele 
telefoon kwijt is, biedt powerDock uitkomst. Het laad-stati-
on biedt een vaste plaats en doordat de mobiele telefoon 
rechtop staat, zijn nieuwe notificaties altijd meteen zichtbaar. 
Daarnaast bieden de powerDock-laders een snellaadfunctie 
en intelligent laadbeheer. 

 » Laadstroom: 
2,1 A (18 W)

 » USB-C of Apple- 
Lightning te  
selecteren via  
bijbehorend  
laadstation

 » Snellaadfunctie
 » Intelligent laadbeheer

BUSCH-POWERDOCK- 
INZETSTUK

Art. nr.: 6473 U

Best. nr.: 2CKA006400A0038

BUSCH-POWERDOCK- 
OPLAADSTATION MET 
APPLE-LIGHTNING-AANSLUITING

Art. nr.: 6473

Best. nr.: 2CKA006400A0080

BUSCH-POWERDOCK- 
OPLAADSTATION MET  
USB-C-AANSLUITING 

Art. nr.: 6473/11

Best. nr.: 2CKA006400A0082

Kom niet zonder lege wandcontactdozen te zitten  
en laad verschillende apparaten gelijktijdig op. Vooral 
handig in de keuken, waar laders en wandcontactdozen 
vaak schaars zijn. Zet gewoon het koffiezetapparaat  
en de broodrooster aan, maar laad tegelijkertijd ook  
een smartphone op. 

 » Laadstroom: 2,4 A (12 W)
 » Gebruik van bestaande en gecertificeerde standaard 
Busch-Jaeger-wandcontactdozen  
(SCHUKO®-nominale stroom: 16 A)

 » Schroefloze aansluitpunten
 » 2 USB-aansluitingen type A
 » Gelijktijdig opladen via beide USB-poorten, waarbij  
de maximale stroom verdeeld wordt

 » Ondersteunt opladen met BC 1.2 (1,5 A) en MFI (2,4 A)
 » Lage inbouwdiepte van 39,5 mm 
 » Geen gegevensoverdracht

SCHUKO® USB-STECKDOSE  
SAFETY+, 2-FACH
2 X USB-A 2,4A

Art. nr.: 20 EUCB2USB-84

Best. nr.: 2CKA002011A6273

Goed gecombineerd

USB-opladers, altijd goed uitgerust
De vraag naar mobiele energie neemt toe. En er moeten dan ook steeds meer  
mobiele telefoons, smartphones, powerbanks en andere mobiele apparaten 
worden opgeladen. Meestal betekent dat zoeken naar een vrije oplader of verstrikt 
raken in de kluwen van kabels. Maar ook steeds meer stationaire apparaten als 
harde schijven of luidsprekers, gebruiken USB als voeding.

De oplossingen van Busch-Jaeger bieden de juiste oplossing voor elke toepassing. 
Als stationaire voeding, als vast oplaadpunt voor mobiele telefoons of als  
combinatie van wandcontactdoos en oplader. En dat altijd naadloos geïntegreerd 
als onderdeel van de diverse schakelaarprogramma’s.
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Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op
faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. 
Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van 
de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Interesse of meer informatie?
Meer informatie over de mogelijkheden 
van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op
faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger 
Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet 
uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. 
Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van 
de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor 
wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit 
aangegeven op de verpakking.


