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Nabíjejte svá zařízení

z libovolného USB připojení
Pomocí těchto kabelů lze nabíjet mobilní telefon nebo MP3 přehrávač z počítače nebo 
ze stávající nabíječky do zásuvky nebo do auta. Tuto skvělou sadu dvou náhradních nebo 
záložních kabelů je dobré mít při ruce, navíc obsahuje mini a micro USB adaptéry.

Nabíjejte svá mobilní zařízení
• Včetně mikro USB kabelu
• Včetně mini USB kabelu
• Připojte jej ke své stávající USB nabíječce do zásuvky nebo do auta.
• Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce



 Včetně mikro USB kabelu
Kabel mikro USB na USB 2.0 je určen pro použití 
s mobilními telefony, digitálními fotoaparáty a dalšími 
přenosnými zařízeními s mikro USB připojením. 
Noste jej s sebou, mějte jej položený na stole nebo 
jím nahraďte ztracený kabel. V případě potřeby 
budete vždy moci připojit zařízení a nabíjet.

Včetně mini USB kabelu
Kabel mini USB na USB 2.0 je určen pro použití 
s mobilními telefony, digitálními fotoaparáty a dalšími 
přenosnými zařízeními s mini USB připojením. Noste 
jej s sebou, mějte jej položený na stole nebo jím 
nahraďte ztracený kabel. V případě potřeby budete 
vždy moci připojit zařízení a nabíjet.

Skvělá záloha nebo náhrada
Mějte USB kabel vždy po ruce. Jedině tak budete 
vždy moci odesílat obsah, aktualizovat zařízení nebo 
jej nabíjet z USB zdroje.
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Kabely
• Včetně: USB na mikro USB, USB na mini USB

Vlastnosti kabelu
• Délka: 2 kabely, každý o délce 1 metr

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,078 kg
• Čistá hmotnost: 0,043 kg
• Hmotnost obalu: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 38,5 x 31 x 24 cm
• Hrubá hmotnost: 4,177 kg
• Čistá hmotnost: 1,548 kg
• Hmotnost obalu: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,577 kg
• Čistá hmotnost: 0,258 kg
• Hmotnost obalu: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•
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