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Univerzální USB nabíječka do auta

SCM2181
Nabíjejte svá USB zařízení na cestě

pomocí jediné univerzální nabíječky do auta
Přenosná zařízení hrají v našich životech důležitou roli – používáme je při práci, ke komunikaci i 

k zábavě. Telefony, MP3 přehrávače, fotoaparáty nebo kamery – všechna tato zařízení potřebují dobíjet. 

Zapomeňte na zvláštní nabíječku pro každé z nich a vytvořte si v autě univerzální nabíjecí zásuvku.

Nabijte své zařízení
• Nabíjení ze zásuvky 12 V automobilu
• Kompatibilní s USB zařízeními

Vychutnejte si naprostou jistotu
• Vestavěná ochrana před přebíjením
• Ochrana proti zkratu pro vaši bezpečnost



 Kompatibilní s USB zařízeními
Univerzální jednotka je vybavena USB připojením 
pro použití s USB zařízeními prostřednictvím USB 
kabelu, který již vlastníte, nebo který lze zakoupit 
samostatně.

Nabíjení ze zásuvky 12 V automobilu
Kompaktní nabíječka se připojuje do zásuvky 12 V 
automobilu a k zařízení. Nabízí snadné a pohodlné 
nabíjení na cestách.
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Maximální příkon
• Napětí: 10-24 V

Výstupní výkon
• Napětí: 5,6 V ss, max. 500 mA

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: PET

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,3 x 9,1 x 3,3 cm
• Hmotnost: 0,03 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,4 x 22,9 x 6,6 cm

• Čistá hmotnost: 0,03 kg
• Hrubá hmotnost: 0,074 kg
• Hmotnost obalu: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 52640 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 26,4 x 15,5 x 12,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,18 kg
• Hrubá hmotnost: 0,7 kg
• Hmotnost obalu: 0,52 kg
• GTIN: 1 87 12581 52640 2
• Počet spotřebitelských balení: 6
•
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