
▪ Informatie en specificaties Power Rebel 26K 
▪
▪ Hoge capaciteit en razendsnel laden: met de Power Rebel 

26K kan je tot 9x mobiele telefoon of 3x Tablet laden en tot 
3x apparaten gelijktijdig supersnel opladen via de 2 x USB-A 
en 1 x USB-C snellaad uitgangen. De Power Rebel 26K zelf 
laad je via een DC-Adapter of de computer USB poort 
eenvoudig op.  

▪ Simpel draadloos opladen: ook als je geen laadkabel bij de 
hand hebt kun je je telefoon makkelijk draadloos (dankzij Qi-
charging technology) opladen. De Power Rebel 26K is o.a. 
compatibel met iPhone 8 / X / XI / Samsung Galaxy 6 / 7 / 
8 / 9 / 10  en daarnaast met alle andere Qi-compatibele 
apparaten. 

▪ Ingebouwd zonnepaneel: zodra je in de buitenlucht bent zal 
de Power Rebel 26K automatisch bijladen via het 
geintegreerd zonnepaneel.  Let op: dit is alleen bedoeld om 
bij te laden, en niet al hoofdlaadmogelijkheid. 

▪ Laadstatus indicator: de laadstatus lees je makkelijk af via 
de ingebouwde LED's. 

▪ Krachtige LED-lamp: die je in 4 standen kunt gebruiken; 
hoog, laag, SOS en waarschuwing. Als de Power Rebel 26K 
volgeladen is heb je voldoende power voor 32 uur continu 
licht (hoge stand) to 64 uur (lage stand).  

▪ ''Outdoor proof' met ingebouwde veiligheid: de Power Rebel 
26K is door de sterke schokbestendige behuizing en 
weervaste afwerking geschikt voor buitengebruik. Door het 
'Smart PCB' is de Power Rebel 26K beschermd tegen  ingang / 
uitgang overvoltage, overladen en diepontladen en te hoge 
uitgangsstroom. 

▪ Handig voor de reizigers: de Power Rebel 26K mag mee in de 
handbaggage in het vliegtuig. 

▪

Technische specificaties Power Rebel 26K

Accu type Lithium Polymeer



Capaciteit
26800mAh 
(@3.7V=99Wh)

Gewicht ~ 565 gm

Maatvoering  (l x b x h) 176x95x29mm

Gebruikstemperatuur -5 °C ~ +45 °C

Ingang (USB-C & Micro-
USB) 5V@2.0A

Uitgang USB-A 5V@3.1A (2x)

Uitgang USB-C 5V@3.1A (1x)

Zonnepaneel 1.5W (5V@300mA)

Draadloos laden 5W (5V@1.0A)

Draadloos ontvangst afstand < 8mm

Frequentie 110-250kHz

Power Conversion > 72%

Laadstatus indicator ja, via 4 LEDs

LED lamp
4 standen: hoog, laag, 
SOS, waarchuwing

Smart PCB bescherming

ingang overvoltage ja

uitgang overvoltage ja

overladen ja

diepontladen ja

te hoge uitgangsstroom ja

Certificering en garantie

CE ja



RoHS ja

IATA
mag in handbaggage in 
vliegtuig

Garantie 1 jaar


