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Univerzalni avtomobilski polnilnik USB

SCM2180
Univerzalni avtomobilski 

polnilnik USB
Prenosne naprave v naših življenjih zasedajo pomembno mesto – tako pri delu in komunikacijah 
kot zabavi. Potrebujejo pa energijo. S tem adapterjem USB lahko v avtomobilu poskrbite za 
univerzalno napajalno vtičnico in pozabite na polnilnike in kable za vsako napravo posebej.

Napolnite svojo napravo
• Polnite z uporabo 12-voltne vtičnice v avtomobilu
• Deluje z napravami s priključkom USB

Uživajte v popolnem zagotovilu
• Vgrajena zaščita pred prekomernim polnjenjem
• Zaščita pred kratkim stikom za osebno varnost



 Deluje z napravami s priključkom USB
Univerzalna enota je opremljena s priključkom USB, 
ki zagotavlja združljivost z napravami USB prek kabla 
USB naprave, ki ga že imate oz. ga lahko kupite 
posebej.

Polnite z uporabo 12-voltne vtičnice v 
avtomobilu
Kompaktni polnilnik lahko priključite v 12-voltno 
vtičnico v avtomobilu za preprosto in priročno 
polnjenje naprave na poti.
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Vhodna moč
• Napetost: 10–24 V

Izhodna moč
• Napetost: 5,6 V

Specifikacije zelenega okolja
• Težke kovine: Brez kadmija, Brez živega srebra, 

Brez svinca
• Pakirni material: PET

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 3,3 x 9,1 x 3,3 cm
• Teža: 0,03 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

10,4 x 22,9 x 6,6 cm
• Neto teža: 0,03 kg
• Bruto teža: 0,074 kg
• Teža embalaže: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 36261 4
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 26,4 x 15,5 x 12,2 cm
• Neto teža: 0,18 kg
• Bruto teža: 0,7 kg
• Teža embalaže: 0.52 kg
• EAN: 87 12581 39458 5
• Število komercialnih pakiranj: 6
•
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