
 

 

Philips
Nabíjacia jednotka

USB
auto/počítač

SJM2204H
Nabite vaše USB zariadenia

v aute alebo prostredníctvom počítača
Teraz budete môcť nabíjať váš MP3 prehrávač, fotoaparát, PDA alebo iné USB zariadenie doslovne 

kdekoľvek, kde budete chcieť. Obsahuje D/C adaptér pre nabíjanie v aute a navíjateľný predlžovací USB 

kábel s 4-kolíkovými a 5-kolíkovými USB adaptérmi, aby ste mohli zariadenia nabíjať prostredníctvom 

počítača.

Vhodné pre mobilné používanie
• 0,8 m navíjateľný kábel odstraňuje neporiadok

Nabite množstvo USB zariadení
• 4-kolíkové a 5-kolíkové adaptéry USB na nabíjanie rôznych zariadení

Okamžite potvrďte prevádzku
• LED indikátor napájania pre okamžitú komunikáciu



 Navíjateľný kábel
Tento 0,8-metrový navíjateľný kábel sa sťahuje z 
obidvoch strán, aby sa ušetril priestor a odstránil sa 
neporiadok.

LED indikátor napájania

Tento LED indikátor okamžite potvrdí, že sa 
zariadenie nabíja.

Adaptéry USB
Pohodlne pripojte USB zariadenia cez nabíjací kábel 
k nabíjačke. Obsahuje dva rôzne adaptéry USB na 
pripojenie rôznych konfigurácií kolíkov.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33140 5
• Dĺžka: 23 cm
• Šírka: 16 5 cm
• Výška: 3 cm
• Celková hmotnosť: ,1 kg
• Hmotnosť obalu: ,02 kg
• Čistá hmotnosť: ,08 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 33140 2
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 24,6 cm
• Šírka (cm): 9 cm

• Výška (cm): 16 2 cm
• Celková hmotnosť: ,5 kg
• Hmotnosť obalu: ,08 kg
• Čistá hmotnosť: ,42 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 33140 9
• Množstvo: 36
• Dĺžka (cm): 29 cm
• Šírka (cm): 26 5 cm
• Výška (cm): 34,5 cm
• Celková hmotnosť: 5 28 kg
• Hmotnosť obalu: ,8 kg
• Čistá hmotnosť: 4 48 kg
•

Technické údaje
Nabíjacia jednotka
USB auto/počítač 
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