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Cihazlarınızı şarj edin

USB bağlantısından şarj edin
Cihazınızın şarjı bitmesin ve her zaman bağlantıda kalın. Çok yönlü kablolar sayesinde 
cihazınızı kolaylıkla şarj edin, içerik yükleyin ya da güncellemeler indirin. Elinizin altında 
yedek kablo olarak bulundurmanız yararlı olabilir.

Mobil cihazlarınızı șarj edin
• Mikro USB kablosu bağlanmak ve șarj etmek için dahil edilmiștir
• Mini USB kablosu bağlanmak ve șarj etmek için dahil edilmiștir
• El altında bulundurmak için ideal yedek kablo
• Mevcut USB duvar veya araç șarj cihazlarıyla uyumludur



 Mikro USB kablosu dahil
Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablo, mikro 
USB bağlantısına sahip cep telefonları, dijital 
kameralar ve diğer tașınabilir cihazlarla kullanılır. 
Kabloyu yanınızda tașıyın, masanızda bulundurun 
veya kaybettiğiniz kablonun yerine kullanarak 
istediğiniz zaman bağlantı kurun ve gerektiğinde 
cihazınızı șarj edin.

Mini USB kablosu dahil
Birlikte verilen mini USB - USB 2.0 kablo, mini USB 
bağlantısına sahip cep telefonları, dijital kameralar ve 
diğer tașınabilir cihazlarla kullanılır. Kabloyu 
yanınızda tașıyın, masanızda bulundurun veya 
kaybettiğiniz kablonun yerine kullanarak istediğiniz 
zaman bağlantı kurun ve gerektiğinde cihazınızı șarj 
edin.

Yedek kablo
USB kablosunu elinizin altında bulundurun ve içerik 
yüklemek, cihazınızı güncellemek veya USB 
kaynağıyla șarj etmek için her zaman hazır olun.

USB șarj cihazlarıyla uyumludur
İhtiyacınız olduğunda kolayca șarj edebilmeniz için 
duvar șarj cihazı, araç șarj cihazı veya bilgisayar gibi 
mevcut USB tabanlı güç kaynaklarınızla uyumludur.
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Kablolar
• Dahil: USB - mikro USB, USB - mini USB

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Brüt ağırlık: 0,078 kg
• Net ağırlık: 0,043 kg
• Dara ağırlığı: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 36

• Dıș karton (L x G x Y): 38,5 x 31 x 24 cm
• Brüt ağırlık: 4,177 kg
• Net ağırlık: 1,548 kg
• Dara ağırlığı: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 6
• İç karton (L x G x Y): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,577 kg
• Net ağırlık: 0,258 kg
• Dara ağırlığı: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
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