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Зареждане на вашите USB устройства

в автомобил или от компютър
Вече можете да зареждате вашия MP3 плейър, камера, PDA или друго USB устройство 

практически навсякъде. Включва D/C адаптер за зареждане в автомобил и сгъваем удължителен 

USB кабел с 4-щифтови и 5-щифтови USB адаптери за зареждане през компютър.

Удобен за използване в движение
• Прибиращ се кабел 0,8 м, с който се избягва натрупването на кабели

Зареждане на множество USB устройства
• 4-щифтови и 5-щифтови USB адаптери за зареждане на различни устройства

Проверявайте функционирането с един поглед
• Светодиоден индикатор за захранване, който дава потвърждение от пръв поглед
 



 Прибиращ се кабел
Този прибиращ се кабел с дължина 0,8 метра се 
прибира от двата края, за да се пести място и да 
се избегне натрупването на кабели.

светодиоден индикатор за захранване
Този светодиоден индикатор потвърждава от 
пръв поглед, че устройството зарежда.

USB адаптери
Можете да свържете удобно USB устройства през 
кабела за зареждане със зарядното устройство. 
Включва два различни USB адаптера за 
конфигурации с различен брой щифтове.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33140 5
• Дължина: 23 см
• Ширина: 16,5 см
• Височина: 3 см
• Бруто тегло: 0,1 кг
• Тегло на опаковката: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,08 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 33140 2
• Количество: 4
• Дължина (см): 24,6 см
• Ширина (см): 9 см

• Височина (см): 16,2 см
• Бруто тегло: 0,5 кг
• Тегло на опаковката: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,42 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 33140 9
• Количество: 36
• Дължина (см): 29 см
• Ширина (см): 26,5 см
• Височина (см): 34,5 см
• Бруто тегло: 5,28 кг
• Тегло на опаковката: 0,8 кг
• Нето тегло: 4,48 кг
•
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