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Sạc thiết bị của bạn trên đường đi
với bộ sạc điện USB đa dụng trong xe hơi
Nhỏ gọn và thuận tiện, bộ sạc điện trong xe hơi duy trì việc sạc pin cho thiết bị dựa vào USB của
bạn khi đang trên đường đi bằng cách sử dụng cáp USB có sẵn của thiết bị. Cầu chì an toàn có thể
thay thế bảo vệ chống sốc điện và dây cáp cho phép truy cập dễ dàng đến thiết bị của bạn.
Sạc điện trên đường đi
• Sạc từ đầu ra 12V của xe ô tô
• Hoạt động với các thiết bị có đầu cắm USB
Xác nhận nhanh thao tác
• Đèn chỉ báo nguồn LED
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Các thông số

Những nét chính

C.suất

Hộp các tông ngoài

Đèn chỉ báo nguồn LED

• Đầu ra: 5 VDC, 0,5 A, 2,5 W
• Đầu vào: AC 100-240 V, 0,2 A

• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
50,5 x 25 x 26 cm
• Trọng lượng: 1,764 kg
• Tổng trọng lượng: 3,85 kg
• Trọng lượng bì: 2,086 kg
• GTIN: 2 87 12581 50978 5
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36

Đèn LED kín đáo phát sáng nhẹ để cho bạn biết
nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

Tính tương thích USB
• Tương thích USB: USB 2.0

Kích thước hộp đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 7,62 x 12,7 x 3,81 cm
• Trọng lượng: 0,049 kg
• Tổng trọng lượng: 0,065 kg
• Trọng lượng bì: 0,016 kg
• EAN: 87 12581 50978 1
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Dạng đóng gói: Hộp

Sạc từ đầu ra 12V của xe ô tô

Hộp các tông trong
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
24,6 x 11,4 x 15 cm
• Trọng lượng: 0,294 kg
• Tổng trọng lượng: 0,5 kg
• Trọng lượng bì: 0,206 kg
• GTIN: 1 87 12581 50978 8
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
•

Bộ sạc nhỏ gọn cắm vào trong đầu ra 12 V của xe ô
tô, và kết nối đến thiết bị của bạn để sạc thật dễ dàng
và thuận tiện trên đường đi.

Hoạt động với các thiết bị có đầu cắm
USB
Bộ chung có kết nối USB để sử dụng với thiết bị có
đầu cắm USB của bạn qua cáp USB của thiết bị mà
bạn có hoặc có thể mua riêng lẻ.
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