
öltse fel USB-eszközeit
T
autójába

Segítségével 

eszközeit. A 

tűs és 5 tűs U

Kénye
• Az 0

Töltsö
• 4- és

Művel
• LED
n vagy számítógépen keresztül

szinte bárhol feltöltheti MP3-lejátszóját, fényképezőgépét, PDA vagy egyéb USB-

töltő D/C adaptere az autóban történő, behúzható USB hosszabbítókábele a 4 

SB adapterekkel pedig a számítógépen keresztül történő töltést biztosítja.

lmesen hordozható
,8 m-es behúzható kábel megszűnteti az összegubancolódást

n egyszerre több USB-egységet!
 5-érintkezős USB adapterek a különböző eszközök töltéséhez

etmegerősítés pillanatok alatt
-es töltéskijelző a gyors helyzetfelméréshez
 

Philips
Töltő

USB
autó / számítógép

SJM2202



 

Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02402 5
• Mennyiség: 1
• Hosszúság: 23 cm
• Szélesség: 16,5 cm
• Magasság: 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,1 kg
• Önsúly: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,08 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02402 2
• Mennyiség: 6
• Hosszúság: 240 mm
• Szélesség: 155 mm

• Magasság: 175 mm
• Bruttó tömeg: 0,76 kg
• Önsúly: 0,1 kg
• Nettó tömeg: 0,66 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02402 9
• Mennyiség: 36
• Bruttó tömeg: 5,47 kg
• Önsúly: 5,34 kg
• Nettó tömeg: 0,13 kg
• Magasság (cm): 36 cm
• Hossz (cm): 52 cm
• Szélesség (cm): 26 cm
•
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