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Ta ładowarka zastąpi 

wszystkie inne
Przenośne urządzenia grają ważną rolę w naszym życiu: służą do pracy, komunikacji i zabawy. Jednak czy 

nie uważasz, że masz już zbyt dużo różnych ładowarek? Ten uniwersalny adapter USB zapewni Tobie 

możliwość ładowania w domu i w biurze dowolnych urządzeń i pozwoli uwolnić się od plątaniny 

przewodów!

Ładowanie urządzeń przenośnych
• W komplecie końcówki do złącz większości marek

Zaprojektowany dla wygody użytkownika
• Składana wtyczka zapewnia optymalną przenośność
• Wskaźnik LED pokazuje stan ładowania
• Dołączona poręczna torba podróżna do przechowywania i przenoszenia
• Rozwijany przewód
• Uchwyt do wymiennych końcówek złącza
• Małe wymiary to optymalna przenośność w każdej sytuacji

Spokój i pewność
• Wbudowana ochrona przed przeładowaniem
• Dodatkowa ochrona w postaci zabezpieczenia przed zwarciem

Odpowiedzialność za środowisko
• Energooszczędny tryb gotowości
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Wejście zasilania
• Napięcie: 100–240 V

Moc wyjściowa
• Napięcie: 5,6 V

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5,6 x 7 x 3,6 cm
• Waga: 0,07 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Waga netto: 0,074 kg
• Waga brutto: 0,156 kg
• Ciężar opakowania: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 36264 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,7 x 19,8 x 20,3 cm
• Waga netto: 0,444 kg
• Waga brutto: 2,3 kg
• Ciężar opakowania: 1,856 kg
• EAN: 87 12581 39456 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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