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Dobíjecí napájecí pack

SCE7640
Přenosný napájecí pack

Nabíjejte přenosná zařízení kdekoliv
Díky tomuto kompaktnímu napájecímu packu vám již nikdy nedojde baterie při jízdě 
vlakem, na letištích, na zastávkách apod., kde není k dispozici zásuvka. Nenechte se 
zaskočit vybitou baterií – mějte nabíječku vždy s sebou! Hovořte tak dlouho, jak chcete.

Nabíjejte přenosná zařízení kdekoliv
• Nabízí až 60 hodin přenosného napájení
• Včetně koncovek konektorů pro většinu značek
• Součástí balení jsou nejrůznější koncovky konektorů pro přenosné počítače

Navržen pro vaše pohodlí.
• Indikátor LED pro stav nabíjení
• Indikátory LED označují zbývající kapacitu baterie
• Součástí je praktická cestovní taška pro uložení a přepravu
• Navíjecí kabel
• Držák pro vyměnitelné koncovky konektoru
• Napájecí pack se nabíjí přes konektor USB

Vychutnejte si naprostou jistotu
• Vestavěná ochrana před přebíjením
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Výstupní výkon
• Napětí: 5,6 V ss, max. 350 mA, 19 V při max. 

2000 mA

Spotřeba
• Kapacita baterie: 1000 mAh (při 19 V), 3600 mAh 

(při 5,6 V)
• Typ baterie: Li-Pol

Nabíjení & Ovládání
• Doba nabíjení: 3 hodiny
• Nabíjecí proud: max. 3 200 mA

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 8,1 x 12 x 2,5 cm
• Hmotnost: 0,282 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 18,65 x 9,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,8933 kg
• Hrubá hmotnost: 0,9883 kg
• Hmotnost obalu: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 39164 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 31 x 19,8 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 2,6799 kg
• Hrubá hmotnost: 3,4 kg
• Hmotnost obalu: 0,7201 kg
• EAN: 87 12581 39465 3
• Počet spotřebitelských balení: 3
•
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