
Super Fast Charger Samsung Galaxy S22 Ultra (45 watt / 2 
meter) 

Met een capaciteit van 45 watt maakt de Super Fast Charger 2.0 het mogelijk jouw Samsung 
Galaxy S20 Ultra nog sneller op te laden. De bij het toestel geleverde oplader is 25 watt maar het 
is nu dus mogelijk je Samsung Galaxy S20 Ultra nog sneller op te laden met deze 2de generatie 
super snellader. 

2 meter USB-C kabel 

De adapter leveren wij standaard met een extra lange kabel van 2 meter waarmee je net wat 
meer ruimte hebt om tijdens het opladen je toestel te kunnen gebruiken. Je Samsung S20 Ultra 
zal met deze langere kabel net zo snel weer opgeladen zijn als met een korte kabel. De USB-C 
kabel is van de hoogst mogelijke kwaliteit en ondersteunt met power delivery 3.0 laadstromen tot 
maar liefst 60 watt! Hierdoor is het mogelijk om steeds meer andere apparatuur welke ook over 
een usb-c aansluiting beschikt op te laden. 

Power delivery (PD 3.0) 

Dankzij het Power Delivery protocol is het mogelijk jouw Samsung S20 Ultra en andere 
apparatuur welke power delivery ondersteunt met de hoogst mogelijke snelheid op te laden. Het 
protocol herkent zelf de hoogst mogelijke laadstroom, je kunt deze super fast charger daardoor 
bijvoorbeeld ook gebruiken voor andere samsung telefoons met een type c aansluiting. 

Met deze Originele Samsung 45 Power Adapter kun je je smartphone razendsnel, 

veilig en efficiënt opladen met de meegeleverde Originele 1 Meter USB-C kabel van 

Samsung. Deze Originele Samsung USB-C Oplader ondersteunt Fast Charging 

technologie, waardoor je batterij door het hoge vermogen in een mum van tijd weer 

vol zit! 

Razendsnel opladen 

Met deze Originele Samsung USB-C Power Adapter worden toestellen op het 

maximale vermogen opgeladen. De Samsung USB-C Snellader beschikt ook over 

Samsung Fast Charging-technologie, waarmee je bijvoorbeeld je Galaxy S22 met een 

vermogen van 25W kunt opladen. De lader wordt geleverd met een USB-C-kabel van 

één meter lang. 

Universeel 

De originele Samsung USB-C Oplader heeft een universele USB-C poort. Hierdoor is 

de lader niet alleen te gebruiken voor Samsung toestellen, maar ook voor 

bijvoorbeeld Huawei of OnePlus toestellen met een USB-C aansluiting. Daarbij is 

deze Originele Samsung Lader eenvoudig mee te nemen in jouw rugzak of jaszak!  

Voordelen van de Originele Samsung 45W Adapter met USB-C Kabel: 

• Origineel Samsung accessoire 

• Razendsnel, veilig en efficiënt opladen  

• Universeel te gebruiken voor USB-C toestellen  



Supersnel opladen: 

Laad je Galaxy in een oogwenk op.  

Universele compatibiliteit: 

Van laptops tot koptelefoons, laad al je apparaten op hun optimale snelheid op en geniet 

van ideale oplaadtijden voor elk apparaat. 

 

Laad uw apparaat veilig op: 

Bescherm uw apparaten tegen overstroom, kortsluiting en storingen bij hoge 

temperaturen. Veilig opladen zonder je zorgen te maken over geluid en stroomverlies. 

 

 

Specificaties: 

 

Compatibiliteit: 45 W USB Type C-voeding compatibel met alle apparaten die de USB 

Type C Power Delivery-oplaadstandaard ondersteunen. Met deze voeding kun je met 

maximale laadsnelheid alle Samsung-apparaten opladen die 45W aan ingangsvermogen 

nodig hebben, inclusief Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+, Tab S8-serie en eerdere 

modellen. Om op te laden met 45W heb je een 5A datakabel nodig. 

Inhoud: Stroomadapter, USB C naar USB C 5A kabel, snelstartgids 

Interface: USB C 

 

Kabellengte: 1,8 m 

Afmetingen (BxHxD): 43,5 x 84,8 x 28 mm 

Gewicht: 115,4 g 

Ingangsspanning: 100 240 V 

Uitgangsspanning (max., normale lading): 5 V 

Uitgangsspanning (Max, Fast Charge): PDO: 9 V, 15 V, 20 V / PPS: 3,3 21,0 V 

Uitgangsstroom (max, normale lading): 3 AUitgangsstroom (max, snelle lading) 

Pdo: 3 A (9 V, 15 V), 2,25 A (20 V) / PPS: 4,05 A (3,3 11,0 V), 2,8 A (3,3 16,0 V), 2,1 A 

(3,3 21,0 V) 


