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Tölthető áramforrás

SCE7640
Hordozható áramforrás

Bárhol feltöltheti hordozható eszközeit
Ezzel a kompakt kialakítású töltővel sosem fogy ki az áramellátás, amikor vonaton, repülőtéren, 

állomáson vagy olyan helyen tartózkodik, ahol nem áll rendelkezésre fali aljzat. Sose maradjon energia 

nélkül - töltse fel készülékét bárhol, bármikor! Dolgozzon, beszéljen vagy játsszon addig, ameddig csak 

szeretne.

Bárhol feltöltheti hordozható eszközeit
• Akár 60 óra hordozható energiát biztosít
• A legtöbb márkához csatlakozóvég tartozik.
• Laptophoz használható különféle csatlakozóvégek mellékelve

Az Ön kényelmére tervezve
• Töltési állapotot jelző LED-fény
• A LED-jelzőfények az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik
• Tároláshoz és szállításhoz használható praktikus hordtáskával együtt
• Behúzható kábel
• Tartó cserélhető csatlakozóvégekhez
• A töltő USB-aljzaton keresztül tölthető

Élvezze a pihenést!
• Túltöltés elleni beépített védelem



 

SCE7640/12
Kiadás dátuma  
2009-11-13

Verzió: 4.1.9

12 NC: 8670 000 36614
EAN: 87 12581 39164 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Kimeneti teljesítmény
• Feszültség: 5,6 V DC, max. 350 mA, 19 V, max 

2000 mA

Tápkapcsoló
• Akkumulátorkapacitás: 1000 mAh (19 V-on), 3600 

mAh (5,6 V-on)
• Elem típusa: Li-Polimer

Töltés és kezelés
• Töltési idő: 3 óra
• Aktuális töltés: max. 3200 mA

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 8,1 x 12 x 2,5 cm
• Súly: 0,282 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,4 x 18,65 x 9,4 cm
• Nettó tömeg: 0,8933 kg
• Bruttó tömeg: 0,9883 kg
• Önsúly: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 39164 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

31 x 19,8 x 24 cm
• Nettó tömeg: 2,6799 kg
• Bruttó tömeg: 3,4 kg
• Önsúly: 0,7201 kg
• EAN: 87 12581 39465 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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