
 

Philips
Power2Charge

Carregador USB universal

SCM4480
O único carregador 

de que precisa
Os dispositivos portáteis desempenham um papel importante nas nossas vidas - no trabalho, nas 

comunicações e no entretenimento. Mas precisam de energia: com este adaptador USB, poderá 

beneficiar de uma saída de carregamento no seu automóvel. Os carregadores individuais para cada 

dispositivo já fazem parte do passado!

Carregue os seus dispositivos portáteis
• Incluídas pontas de conector para a maioria das marcas

Concebido a pensar na sua conveniência
• Ficha flexível para transporte fácil
• Indicadores LED do nível da carga
• Prática bolsa de transporte para arrumação e transporte
• Cabo retráctil
• Receptáculo para pontas de conector intercambiáveis
• Design compacto para um transporte fácil

Desfrute de segurança total
• Protecção integrada contra sobrecarga
• Protecção contra curto-circuito para sua segurança

Protecção Ambiental
• Modo de espera de baixo consumo
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Entrada de corrente
• Voltagem: 100-240 V

Potência de saída
• Voltagem: 5,6 V

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,6 x 7 x 3,6 cm
• Peso: 0,07 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Peso líquido: 0,074 kg
• Peso bruto: 0,156 kg
• Tara: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 36264 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33,7 x 19,8 x 20,3 cm
• Peso líquido: 0,444 kg
• Peso bruto: 2,3 kg
• Tara: 1,856 kg
• EAN: 87 12581 39456 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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