
 

 

Philips
Power2Charge

Univerzálna USB nabíjačka do auta

SCM4380
Jediná nabíjačka do auta, 

ktorú potrebujete
Prenosné zariadenia zohrávajú v našich životoch dôležitú úlohu - pri práci, komunikácii aj zábave. 
A potrebujú energiu. Pomocou tohto USB adaptéra vytvoríte univerzálnu nabíjaciu zásuvku v aute 
a nebudete tak potrebovať samostatné nabíjačky ani káble pre každé zariadenie!

Nabite svoje prenosné zariadenia
• Súčasťou balenia sú koncovky konektora pre väčšinu značiek

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• LED indikácia stavu nabíjania
• Súčasťou balenia je praktické cestovné puzdro pre odkladanie a prenášanie
• Navíjateľný kábel umožňuje úhľadné odloženie
• Držiak pre vymeniteľné koncovky konektora

Vychutnajte si dokonalú istotu
• Zabudovaná ochrana proti nadmernému nabitiu
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Príkon
• Napätie: 10 - 24 V

Výstupný výkon
• Napätie: 5,6 V

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

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3,3 x 9,2 x 3,3 cm
• Hmotnosť: 0,03 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,5 x 21,3 x 4:3 cm

• Čistá hmotnosť: 0,03 kg
• Hmotnosť brutto: 0,108 kg
• Hmotnosť obalu: 0,078 kg
• EAN: 87 12581 36263 8
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 27,2 x 19 8 x 20,3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,18 kg
• Hmotnosť brutto: 1,9 kg
• Hmotnosť obalu: 1,72 kg
• EAN: 87 12581 39460 8
• Počet užívateľských balení: 6
•
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