
 

 

Philips
Power2Go

Akumulatorski polnilnik

SCE4420
Moč v vašem žepu

Napolnite prenosne naprave, kjerkoli ste
S tem kompaktnim polnilnikom vam na vlakih, letališčih, postajah in drugje, kjer nimate 
vtičnice, nikoli ne bo zmanjkalo energije. Ne ostanite brez moči – napolnite baterije, 
kjerkoli in kadarkoli. Delajte, govorite ali igrajte, kolikor želite.

Napolnite prenosne naprave, kjerkoli ste
• Nudi do 30 ur prenosne energije
• Priloženi so priključni adapterji za večino znamk

Izdelan za priročnost
• Indikator LED za stanje polnjenja
• Indikatorji LED prikazujejo preostalo zmogljivost baterije
• Priložena je priročna potovalna torba za shranjevanje in prenašanje
• Uvlečni kabel za priročno shranjevanje
• Držalo za zamenljive priključne adapterje
• Kompaktna zasnova za optimalno prenosnost na poti
• Polnilnik lahko polnite tudi prek vrat USB

Uživajte v popolnem zagotovilu
• Vgrajena zaščita pred prekomernim polnjenjem
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Vhodna moč
• Napetost: 5 V DC

Izhodna moč
• Napetost: 5,6 V DC, največ 350 mA

Napajanje
• Zmogljivost baterije: 900 mAh pri 5,6 V
• Vrsta baterije: Litij-polimerna

Polnjenje in nadzor
• Čas polnjenja: 5 ur
• Polnilni tok: največ 500 mA

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 8,7 x 6 x 1,6 cm
• Teža: 0,088 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

18,4 x 18,65 x 4,8 cm
• Neto teža: 0,26065 kg
• Bruto teža: 0,32265 kg
• Teža embalaže: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 36267 6
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 38,3 x 15,5 x 24 cm
• Neto teža: 1,5639 kg
• Bruto teža: 2,3339 kg
• Teža embalaže: 0,77 kg
• EAN: 87 12581 39467 7
• Število komercialnih pakiranj: 6
•
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