
 

 

Philips
Power2Go

Dispositivo de alimentação 

recarregável

SCE4430
Alimentação portátil e do tamanho do seu bolso
Carregue os seus dispositivos, onde quer que se encontre
Graças a este dispositivo de alimentação compacto, a carga do seu telemóvel nunca chegará ao fim, 

mesmo que se encontre num comboio, aeroporto, estação ou outro local sem tomadas eléctricas 

disponíveis. Não fique sem energia - carregue a bateria a qualquer altura, em qualquer lugar! Fale o 

tempo que quiser.

Carregue os seus dispositivos, onde quer que se encontre
• Até 30 horas de alimentação portátil
• Incluídas pontas de conector para a maioria das marcas

Concebido a pensar na sua conveniência
• Indicadores LED do nível da carga
• LEDs assinalam a carga restante na bateria
• Prática bolsa de transporte para arrumação e transporte
• Cabo retráctil para armazenamento organizado
• Receptáculo para pontas de conector intercambiáveis
• Design compacto para um transporte fácil
• Dispositivo de alimentação carregado através de saída USB

Desfrute de segurança total
• Protecção integrada contra sobrecarga
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Entrada de corrente
• Voltagem: 5 V CC

Potência saída
• Voltagem: 5,6 V CC, máx. 350 mA

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 900 mAh a 5,6 V
• Tipo de pilhas: Polímero de lítio

Carregamento e controlo
• Tempo de carga: 5 horas
• Corrente de carga: máx. 500 mA

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

8,7 x 6 x 1,6 cm
• Peso: 0,088 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Peso líquido: 0,3445 kg
• Peso bruto: 0,419 kg
• Tara: 0,0745 kg
• EAN: 87 12581 39163 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,3 x 22 x 24 cm
• Peso líquido: 2,067 kg
• Peso bruto: 3,052 kg
• Tara: 0,985 kg
• EAN: 87 12581 39466 0
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Especificações
Power2Go
Dispositivo de alimentação recarregável  
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