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Power2Charge

Încărcător USB auto universal

SCM2181
Încărcaţi dispozitivele USB pe drum

cu un încărcător comod pentru maşină
Dispozitivele portabile joacă un rol important în viaţa noastră - pentru serviciu, comunicare şi 
distracţie. Telefoanele, playerele MP3, camerele foto - toate necesită energie. Creaţi cu uşurinţă o 
priză universală de încărcare în maşină şi uitaţi de încărcătoarele separate pentru fiecare dispozitiv.

Încărcaţi-vă dispozitivul
• Încărcare de la priză auto de 12 V
• Funcţionează cu dispozitive USB

Bucuraţi-vă de sentimentul de siguranţă
• Protecţie încorporată împotriva supraîncărcării
• Protecţie la scurtcircuit pentru siguranţa dvs.



 Funcţionează cu dispozitive USB
Unitatea universală are o conexiune USB pentru 
utilizare cu dispozitivul USB prin cablul USB al 
dispozitivului pe care-l deţineţi deja sau pe care-l 
puteţi achiziţiona separat.

Încărcare de la priză auto de 12 V
Încărcătorul compact se introduce într-o priză auto 
de 12 V și se conectează la dispozitivul dvs. pentru 
încărcare ușoară și comodă la drum.
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Putere de intrare
• Tensiune: 10-24 V

Priză de alimentare
• Tensiune: 5,6 V CC, max. 500 mA

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 3,3 x 9,1 x 3,3 cm
• Greutate: 0.03 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,4 x 22,9 x 6,6 cm
• Greutate netă: 0.03 kg
• Greutate brută: 0,074 kg
• Greutate proprie: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 52640 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26,4 x 15.5 x 12,2 cm
• Greutate netă: 0,18 kg
• Greutate brută: 0,7 kg
• Greutate proprie: 0,52 kg
• GTIN: 1 87 12581 52640 2
• Număr de ambalaje: 6
•
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