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Univerzálna USB nabíjačka do auta

SCM2181
Nabíjajte svoje USB zariadenia na cestách

jednou praktickou nabíjačkou do automobilu
Prenosné zariadenia zohrávajú v našom živote dôležitú úlohu – či už pri práci, komunikácii alebo zábave. 

Telefóny, mp3 prehrávače, fotoaparáty – všetky tieto zariadenia vyžadujú elektrickú energiu. Vytvorte v 

automobile univerzálnu nabíjaciu zásuvku a zabudnite na samostatné nabíjačky pre každé zariadenie.

Nabíjajte svoje zariadenie
• Nabíjanie cez 12 V zásuvku v aute
• Funguje so zariadeniami USB

Vychutnajte si dokonalú istotu
• Zabudovaná ochrana proti nadmernému nabitiu
• Protiskratová ochrana pre vašu bezpečnosť



 Funguje so zariadeniami USB
Univerzálna jednotka má pripojenie USB pre použitie 
so zariadením vybaveným rozhraním USB 
prostredníctvom kábla USB, ktorý už máte alebo si 
ho môžete zakúpiť samostatne.

Nabíjanie cez 12 V zásuvku v aute
Kompaktnú nabíjačku stačí zapojiť do 12 V zásuvky v 
automobile a pripojiť k nej vaše zariadenie – prináša 
jednoduchý a praktický spôsob nabíjania pri 
cestovaní.
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Príkon
• Napätie: 10 - 24 V

Výstupný výkon
• Napätie: 5,6 V DC, max. 500 mA

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: PET

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3.3 x 9,1 x 3.3 cm
• Hmotnosť: 0,03 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10,4 x 22 9 x 6,6 cm

• Čistá hmotnosť: 0,03 kg
• Hmotnosť brutto: 0,074 kg
• Hmotnosť obalu: 0 044 kg
• EAN: 87 12581 52640 5
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26,4 x 15 5 x 12 2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,18 kg
• Hmotnosť brutto: 0,7 kg
• Hmotnosť obalu: 0,52 kg
• GTIN: 1 87 12581 52640 2
• Počet spotrebiteľských balení: 6
•
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