
 

 

Philips
Power2Charge

Univerzalni polnilnik USB

SCM4480
Edini polnilnik, ki 

ga potrebujete
Prenosne naprave v naših življenjih zasedajo pomembno mesto – tako pri delu in 
komunikacijah kot zabavi. S tem adapterjem USB lahko doma ali v pisarni poskrbite za 
univerzalno napajalno vtičnico in pozabite na polnilnike in kable za vsako napravo posebej.

Napajajte prenosne naprave
• Priloženi so priključni adapterji za večino znamk

Izdelan za priročnost
• Zložljiv vtič za optimalno prenosnost
• Indikator LED za stanje polnjenja
• Priložena je priročna potovalna torba za shranjevanje in prenašanje
• Uvlečni kabel za priročno shranjevanje
• Držalo za zamenljive priključne adapterje
• Kompaktna zasnova za optimalno prenosnost na poti

Uživajte v popolnem zagotovilu
• Vgrajena zaščita pred prekomernim polnjenjem
• Zaščita pred kratkim stikom za osebno varnost

Odgovornost do okolja
• Energijsko učinkovito stanje pripravljenosti
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Vhodna moč
• Napetost: 100-240 V

Izhodna moč
• Napetost: 5,6 V

Specifikacije zelenega okolja
• Težke kovine: Brez kadmija, Brez živega srebra, 

Brez svinca
• Pakirni material: Karton, PET

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 5,6 x 7 x 3,6 cm
• Teža: 0,07 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Neto teža: 0,074 kg
• Bruto teža: 0,156 kg
• Teža embalaže: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 36264 5
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 33,7 x 19,8 x 20,3 cm
• Neto teža: 0,444 kg
• Bruto teža: 2,3 kg
• Teža embalaže: 1,856 kg
• EAN: 87 12581 39456 1
• Število komercialnih pakiranj: 6
•
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