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Uw apparaat altijd opgeladen

dankzij de compacte USB-wandoplader
Of u nu gewoon thuis bent of weg van uw computer, met de kleine en handige wandoplader laadt u 

uw USB-apparaten via het wandstopcontact op. De stekker is inklapbaar, zodat u hem makkelijk kunt 

opbergen en meenemen. U hoeft alleen maar de bestaande USB-kabel van uw apparaat aan te sluiten.

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking
• LED-vermogenindicator

Uw apparaat opladen
• Handige USB-oplader om uw apparaat op te laden via het stopcontact.
• Geschikt voor USB-apparaten



 Handige USB-wandoplader
De compacte wandoplader kan worden aangesloten 
op het stopcontact. Zo kunt u uw apparaat via USB 
gemakkelijk thuis, op kantoor of onderweg opladen.

LED-vermogenindicator
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een 
oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Geschikt voor USB-apparaten
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor 
gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van 
het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u 
deze afzonderlijk aanschaffen.
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Compatibel met USB
• Compatibel met USB: USB 2.0

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Brutogewicht: 0,181 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,028 kg
• Nettogewicht: 0,153 kg
• EAN: 87 12581 50977 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 20 x 17 cm

• Brutogewicht: 1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,082 kg
• Nettogewicht: 0,918 kg
• GTIN: 1 87 12581 50977 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 56,3 x 33,6 x 33,4 cm
• Brutogewicht: 6,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,392 kg
• Nettogewicht: 5,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50977 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
•
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