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Awaryjna ładowarka do telefonu

SCE2110
Awaryjna ładowarka do telefonu

Dzięki tej awaryjnej ładowarce to telefonu nigdy nie będziesz mieć problemów w pociągach, na 
lotniskach, dworcach lub w miejscach, w których nie ma gniazdek elektrycznych. Nie daj się 
zostawić na lodzie, ładuj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Rozmawiaj tak długo, jak tylko zechcesz.

Ładowanie telefonu komórkowego
• Czas rozmów przez telefon komórkowy: do 30 minut
• W komplecie końcówki do złącz większości marek

Zaprojektowany dla wygody użytkownika
• Wskaźnik LED pokazuje stan ładowania
• Gotowość do użycia bez konieczności ładowania
• Małe wymiary to optymalna przenośność w każdej sytuacji
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Wejście zasilania
• Napięcie: Prąd stały 0,9 - 1,5 V

Moc wyjściowa
• Napięcie: 5,4 V, 16-19 V

Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2,1 x 7,2 x 2,1 cm
• Waga: 0,034 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,5 x 23,5 x 8 cm
• Waga netto: 0,1 kg
• Waga brutto: 0,15 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 36266 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27 x 23,5 x 12,5 cm
• Waga netto: 0,6 kg
• Waga brutto: 1 kg
• Ciężar opakowania: 0,4 kg
• EAN: 87 12581 39468 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Power2Go
Awaryjna ładowarka do telefonu  

http://www.philips.com

