
 

 

Philips
Power2Charge

Uniwersalna ładowarka samochodowa 

USB

SCM2180
Uniwersalna ładowarka 

samochodowa USB
Przenośne urządzenia grają ważną rolę w naszym życiu: służą do pracy, komunikacji i zabawy. 
Jednak czy nie uważasz, że masz już zbyt dużo różnych ładowarek? Ten uniwersalny adapter 
USB zapewni Tobie możliwość ładowania w samochodzie dowolnych urządzeń!

Naładuj swoje urządzenie
• Ładowanie z gniazda samochodowego 12 V
• Działa z urządzeniami USB

Spokój i pewność
• Wbudowana ochrona przed przeładowaniem
• Dodatkowa ochrona w postaci zabezpieczenia przed zwarciem



 Działa z urządzeniami USB
Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze 
USB, do którego, za pomocą przewodu USB 
(niedołączony do zestawu), można podłączyć 
urządzenie USB.

Ładowanie z gniazda samochodowego 
12 V
Po podłączeniu małej ładowarki do gniazda 
samochodowego 12 V można do niej podłączyć 
urządzenie, aby je naładować w trasie.
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Wejście zasilania
• Napięcie: 10–24 V

Moc wyjściowa
• Napięcie: 5,6 V

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3,3 x 9,1 x 3,3 cm
• Waga: 0,03 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,4 x 22,9 x 6,6 cm
• Waga netto: 0,03 kg
• Waga brutto: 0,074 kg
• Ciężar opakowania: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 36261 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,4 x 15,5 x 12,2 cm
• Waga netto: 0,18 kg
• Waga brutto: 0,7 kg
• Ciężar opakowania: 0,52 kg
• EAN: 87 12581 39458 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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