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Încărcător de urgenţă pt. telefon

SCE2110
Încărcător de urgenţă 

pt. telefon
Cu acest încărcător de urgenţă pt. telefon puteţi evita descărcarea în trenuri, aeroporturi, 
gări sau oriunde nu este disponibilă o priză de perete. Evitaţi descărcarea - alimentaţi 
oricând, oriunde! Vorbiţi cât timp doriţi.

Încărcaţi telefonul mobil
• Durată de convorbire de până la 30 de minute pe telefonul mobil
• Vârfurile de conectori sunt incluse pentru majoritatea mărcilor

Proiectat pentru confortul dvs.
• Indicator cu LED pentru nivelul de încărcare
• Pregătit pentru utilizare deoarece nu este necesară încărcarea
• Design compact pentru portabilitate optimă în mișcare
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Putere de intrare
• Tensiune: 0,9 - 1,5 V CC

Priză de alimentare
• Tensiune: 5,4 V, 16-19 V

Alimentare
• Baterii incluse
• Tip baterie: AA
• Număr de baterii: 1

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Material de împachetat: PET

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,1 x 7,2 x 2,1 cm
• Greutate: 0,034 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,5 x 23,5 x 8 cm
• Greutate netă: 0,1 kg
• Greutate brută: 0,15 kg
• Greutate proprie: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 36266 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 27 x 23,5 x 12,5 cm
• Greutate netă: 0,6 kg
• Greutate brută: 1 kg
• Greutate proprie: 0,4 kg
• EAN: 87 12581 39468 4
• Număr de ambalaje: 6
•
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