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Power2Go

Nabíjateľný akumulátor

SCE4430
Energia do vrecka

Nabite svoje prenosné zariadenia kdekoľvek
S týmto kompaktným akumulátorom nikdy neostanete bez energie vo vlakoch, na letiskách, staniciach 

ani na ktoromkoľvek mieste, kde nie dostupná stenová zásuvka. Nezostávajte bez energie - nabíjajte 

kedykoľvek a kdekoľvek! Pracujte, hovorte alebo prehrávajte tak dlho, ako len potrebujete.

Nabite svoje prenosné zariadenia kdekoľvek
• Zabezpečí až 30 hodín prenosného napájania
• Súčasťou balenia sú koncovky konektora pre väčšinu značiek

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• LED indikácia stavu nabíjania
• LED diódy indikujú zostávajúcu kapacitu batérie
• Súčasťou balenia je praktické cestovné puzdro pre odkladanie a prenášanie
• Navíjateľný kábel umožňuje úhľadné odloženie
• Držiak pre vymeniteľné koncovky konektora
• Kompaktný dizajn pre optimálnu prenosnosť na cestách
• Akumulátor je nabíjaný cez zásuvku USB

Vychutnajte si dokonalú istotu
• Zabudovaná ochrana proti nadmernému nabitiu
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Príkon
• Napätie: 5 V DC

Výstupný výkon
• Napätie: 5,6 V DC, max. 350 mA

Príkon
• Kapacita batérií: 900 mHh pri 5,6 V
• Typ batérie: LI-Polymér

Nabíjanie a ovládanie
• Čas nabíjania: 5 hodín
• Nabíjací prúd: max. 500 mA

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 8,7 x 6 x 1,6 cm
• Hmotnosť: 0,088 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,3445 kg
• Hmotnosť brutto: 0,419 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0745 kg
• EAN: 87 12581 39163 8
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,3 x 22 x 24 cm
• Čistá hmotnosť: 2,067 kg
• Hmotnosť brutto: 3,052 kg
• Hmotnosť obalu: 0,985 kg
• EAN: 87 12581 39466 0
• Počet užívateľských balení: 6
•
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