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61772 Retail Polybag

Goobay
Multiport 4x ładowarka biurkowa (65 W) czarna
Adapter ładujący z 2x portami USB-C™ (Power Delivery) i 2x portami USB-A (Quick 
Charge 3.0)

•  Podłączony do sieci elektrycznej hub USB spełnia różne wymagania dotyczące 
ładowania i może ładować do czterech używanych urządzeń jednocześnie.

•  Czy to w domu, czy w biurze, stacja ładująca ułatwia organizację urządzeń  
elektronicznych i zapobiega plątaniu się kabli.

•  Za pomocą dodatkowych narzędzi lub naklejek ładowarkę można niepozornie 
przymocować do mebli, np. pod biurkiem.

•  Adapter ładowania USB-C™ stanowi oszczędzającą miejsce i lżejszą alternatywę dla 
nieporęcznych zasilaczy do laptopów i eliminuje konieczność stosowania wielu  
adapterów ładowania.

•  Adapter do ładowania jest kompatybilny ze smartfonami takich marek jak Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, a także tabletami takimi jak Apple iPad oraz  
notebookami popularnych producentów takich jak Acer, HP, Fujitsu czy Razer.

•  Dzięki zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V, zasilacz USB-C™  
może być stosowany również za granicą.

Uniwersalne zasilacze
Jeden adapter do ładowania wszystkich ulubionych produktów
Ładuj kilka urządzeń jednocześnie dzięki zupełnie nowym adapterom ładującym od Goobay i ciesz 
się pełną mocą! Smartfony, laptopy, aparaty fotograficzne, smartwatche i wiele innych urządzeń są 
ładowane szybko i w sposób oszczędzający miejsce - na wakacjach, przy biurku czy w domu. 

Naszą atrakcją produktową jest multiportowa ładowarka stołowa 4 w 1. 4 porty z potężnym 
ładowaniem 65 W - to właśnie nazywamy mocą!

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.pl/pl/wentronic/globalny-katalog-g%C5%82%C3%B3wny-(online-i-drukowany)/telefon-i-tablet/%C5%82adowarki-usb/zasilacze-usb?sort=release-date&categoryPreferences=1
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Goobay
Szybka ładowarka USB-C™ PD (65 W)
Adapter ładujący z 1x portem USB-C™ (Power Delivery)

•  Dzięki wysokiej wydajności ładowarka USB-C™ może być stosowana uniwersalnie i 
nadaje się do niemal każdego urządzenia - od smartfonów po notebooki.

•  Ładowarka ścienna jest kompatybilna ze smartfonami takich marek jak Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, a także tabletami takimi jak Apple iPad oraz  
notebookami popularnych producentów takich jak Acer, HP, Fujitsu czy Razer.

•  Dzięki zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V, zasilacz USB-C™ może być  
stosowany również za granicą.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze, adapter USB-C™ jest nie tylko 
praktyczny do użytku w domu, ale także doskonale sprawdza się w podróży.

czarny 61761 Retail Polybag

biały 61762 Retail Polybag

czarny 61760 Retail Polybag

biały 61759 Retail Polybag

Goobay
USB-C™ PD 3x wieloportowa szybka ładowarka (65 W)
Adapter ładujący z 2x portami USB-C™ (Power Delivery) i 1x portem USB-A (Quick 
Charge 3.0)

•  Dzięki wysokiej wydajności ładowarka USB-C™ spełnia potrzeby w zakresie ładowania 
niemal każdego urządzenia, od notebooków po smartfony.

•  Adapter USB może ładować do trzech urządzeń jednocześnie o łącznej mocy 65 W.
•  Ładowarka ścienna jest kompatybilna ze smartfonami takich marek jak Apple, 

Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, a także tabletami takimi jak Apple iPad oraz  
notebookami popularnych producentów takich jak Acer, HP, Fujitsu czy Razer.

•  Dzięki zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V, zasilacz USB-C™ może być  
stosowany również za granicą.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze, adapter USB-C™ jest nie tylko 
praktyczny do użytku w domu, ale także doskonale sprawdza się w podróży.

•  Praktyczny wskaźnik zasilania LED świeci się tak długo, jak długo zasilacz jest 
podłączony do gniazdka.

Goobay
Podwójna szybka ładowarka USB PD/QC (45 W)
Adapter ładujący z 1x portem USB-C™ (Power Delivery) i 1x portem USB-A (Quick 
Charge 3.0)

•  Dzięki wysokiej wydajności ładowarka USB-C™ spełnia potrzeby w zakresie ładowania 
niemal każdego urządzenia, od notebooków po smartfony.

•  Adapter USB może ładować do dwóch urządzeń jednocześnie o łącznej mocy 45 W.
•  Ładowarka ścienna jest kompatybilna ze smartfonami takich marek jak Apple, 

Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, a także tabletami takimi jak Apple iPad oraz  
notebookami popularnych producentów takich jak Acer, HP, Fujitsu czy Razer.

•  Dzięki zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V, zasilacz USB-C™ może być  
stosowany również za granicą.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze, adapter USB-C™ jest nie tylko 
praktyczny do użytku w domu, ale także doskonale sprawdza się w podróży.

czarny 61755 Retail Polybag

biały 61756 Retail Polybag

https://www.wentronic.com
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Goobay
Podwójna szybka ładowarka USB-C™ PD (36 W)
Adapter ładujący z 2x portami USB-C™ (Power Delivery)

•  Dwa porty ładowarki USB-C™ pozwalają na szybkie ładowanie dwóch urządzeń w tym 
samym czasie.

•  Ładowarka ścienna jest kompatybilna ze smartfonami takich marek jak Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, a także z tabletami takimi jak Apple iPad.

•  Dzięki zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V, zasilacz USB-C™ może być  
stosowany również za granicą.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze, adapter USB-C™ jest nie tylko 
praktyczny do użytku w domu, ale także doskonale sprawdza się w podróży.

czarny 61757 Retail Polybag

biały 61758 Retail Polybag

Goobay
Szybka ładowarka USB-C™ PD (45 W)
Adapter ładujący z 1x portem USB-C™ (Power Delivery)

•  Dzięki wysokiej wydajności ładowarka USB-C™ może być stosowana uniwersalnie i 
nadaje się do niemal każdego urządzenia - od smartfonów po notebooki.

•  Ładowarka ścienna jest kompatybilna ze smartfonami takich marek jak Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, a także tabletami takimi jak Apple iPad oraz  
notebookami popularnych producentów takich jak Acer, HP, Fujitsu czy Razer.

•  Dzięki zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V, zasilacz USB-C™ może być  
stosowany również za granicą.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze, adapter USB-C™ jest nie tylko 
praktyczny do użytku w domu, ale także doskonale sprawdza się w podróży.

czarny 61742 Retail Polybag

biały 61754 Retail Polybag

https://www.wentronic.com
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Ilustracja Artykuł Kolor max. wydajność Porty Podłączenie urządzenia (wyjście) Aplikacja Urządzenie

61742 czarny

45 W 1 Port 1x USB-C™ PD

Tryb 
wolnego 
ładowania

61754 biały

61757 czarny

36 W 2 Porty 2x USB-C™ PD

61758 biały

61755 czarny

45 W 2 Porty
1x USB-C™ PD 
1x USB-A QC

61756 biały
Tryb 
wolnego 
ładowania

61761 czarny

65 W 1 Port 1x USB-C™ PD
Tryb 
szybkiego 
ładowania

61762 biały

61760 czarny

65 W 3 Porty
2x USB-C™ PD
1x USB-A QC

Tryb 
szybkiego 
ładowania

61759 biały

61772 czarny 65 W 4 Porty
2x USB-C™ PD
2x USB-A QC

Tryb 
szybkiego 
ładowania

https://www.wentronic.com

