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α το MP3 player, τη φωτογραφική σας µηχανή, το PDA ή άλλη συσκευή USB, σχεδόν 

τε θελήσετε. Περιλαµβάνει προσαρµογέα D/C για φόρτιση στο αυτοκίνητο και ένα 

αλώδιο επέκτασης USB µε προσαρµογείς USB 4-pin και 5-pin για φόρτιση µέσω του 

ς.

 για χρήση µε φορητές συσκευές
ποσπώµενο καλώδιο µήκους 0,8 µ. δίνει τέλος στην ακαταστασία

στε πολλές συσκευές USB
σαρµογείς USB 4 και 5 ακίδων για φόρτιση διαφορετικών συσκευών

αιώστε τη λειτουργία µε µια µατιά
ιξη LED λειτουργίας για επιβεβαίωση µε µια µατιά
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Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02402 5
• Ποσότητα: 1
• Μήκος: 23 εκ.
• Πλάτος: 16,5 εκ.
• Ύψος: 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,1 κ.
• Απόβαρο: 0,02 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,08 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02402 2
• Ποσότητα: 6
• Μήκος: 240 χιλ.
• Πλάτος: 155 χιλ.

• Ύψος: 175 χιλ.
• Μικτό βάρος: 0,76 κ.
• Απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,66 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02402 9
• Ποσότητα: 36
• Μικτό βάρος: 5,47 κ.
• Απόβαρο: 5,34 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,13 κ.
• Ύψος (εκ.): 36 εκ.
• Μήκος (εκ.): 52 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 26 εκ.
•
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