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Power2Go

Oplaadbare accu

SCE4430
Altijd stroom bij de hand

Uw draagbare apparaten overal opladen
Met deze compacte accu hoeft u in de trein, op vliegvelden en stations, of waar u zich 
ook bevindt zonder stopcontact, nooit meer zonder stroom te zitten. Laad uw apparaten 
altijd en overal op! Werk, bel en luister zo lang u maar wilt.

Uw draagbare apparaten overal opladen
• Biedt maximaal 30 uur draagbare stroom
• Aansluitpluggen voor de meeste merken worden meegeleverd

Zeer gebruiksvriendelijk
• LED-indicator voor oplaadstatus
• LED's geven de resterende batterijcapaciteit aan
• Handige reistas wordt meegeleverd voor opbergen en meenemen
• Intrekbare kabel voor netjes opbergen
• Houder voor verwisselbare aansluitpluggen
• Compact ontwerp voor optimale draagbaarheid onderweg
• De accu wordt opgeladen via de USB-aansluiting

Geniet van volledige zekerheid
• Ingebouwde bescherming tegen overlading
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Ingangsvermogen
• Voltage: 5 V DC

Uitgangsvermogen
• Voltage: 5,6 V DC, max. 350 mA

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 900 mH bij 5,6 V
• Batterijtype: Li-Polymer

Opladen en bedienen
• Oplaadtijd: 5 uur
• Oplaadstroom: max. 500 mA

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

8,7 x 6 x 1,6 cm
• Gewicht: 0,088 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Nettogewicht: 0,3445 kg
• Brutogewicht: 0,419 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0745 kg
• EAN: 87 12581 39163 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38,3 x 22 x 24 cm
• Nettogewicht: 2,067 kg
• Brutogewicht: 3,052 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,985 kg
• EAN: 87 12581 39466 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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