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Akumulatorowy zestaw zasilający

SCE4420
Zasilanie kieszonkowych rozmiarów

Ładowanie urządzeń przenośnych w dowolnym miejscu
Dzięki temu niewielkiemu zestawowi zasilającemu nigdy nie będziesz mieć problemów w pociągach, na 

lotniskach, stacjach lub w miejscach, w których nie ma gniazdek elektrycznych. Nie daj się zostawić na 

lodzie, ładuj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Pracuj, rozmawiaj lub graj tak długo, jak tylko zechcesz.

Ładowanie urządzeń przenośnych w dowolnym miejscu
• Zapewnia do 30 godzin zasilania
• W komplecie końcówki do złącz większości marek

Zaprojektowany dla wygody użytkownika
• Wskaźnik LED pokazuje stan ładowania
• Diody pokazują pozostałą energię akumulatora
• Dołączona poręczna torba podróżna do przechowywania i przenoszenia
• Rozwijany przewód ułatwiający przechowywanie
• Uchwyt do wymiennych końcówek złącza
• Małe wymiary to optymalna przenośność w każdej sytuacji
• Zestaw jest ładowany przez złącze USB

Spokój i pewność
• Wbudowana ochrona przed przeładowaniem
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Wejście zasilania
• Napięcie: Prąd stały 5 V

Moc wyjściowa
• Napięcie: 5,6 V DC, maks. 350 mA

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 900 mHh przy 

5,6 V
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy

Ładowanie i sterowanie
• Czas ładowania: 5 godz.
• Prąd ładowania: maks. 500 mA

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

8,7 x 6 x 1,6 cm
• Waga: 0,088 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

18,4 x 18,65 x 4,8 cm
• Waga netto: 0,26065 kg
• Waga brutto: 0,32265 kg
• Ciężar opakowania: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 36267 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,3 x 15,5 x 24 cm
• Waga netto: 1,5639 kg
• Waga brutto: 2,3339 kg
• Ciężar opakowania: 0,77 kg
• EAN: 87 12581 39467 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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