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Power2Go

Set de alimentare reîncărcabil

SCE7640
Set de alimentare portabil

Încărcaţi-vă dispozitivul portabil oriunde
Cu acest set de alimentare compact puteţi evita descărcarea în trenuri, aeroporturi, gări 
sau oriunde nu este disponibilă o priză de perete. Evitaţi descărcarea - alimentaţi oricând, 
oriunde! Munciţi, vorbiţi sau redaţi cât timp doriţi.

Încărcaţi-vă dispozitivul portabil oriunde
• Vă oferă până la 60 ore de autonomie portabilă
• Vârfurile de conectori sunt incluse pentru majoritatea mărcilor
• O gamă de vârfuri de conectori pentru laptop incluse

Proiectat pentru confortul dvs.
• Indicator cu LED pentru nivelul de încărcare
• LED-urile arată capacitatea rămasă a bateriei
• Geantă comodă de călătorie inclusă, pentru depozitare și transport
• Cablu retractabil
• Suport pentru vârfuri interschimbabile ale conectorilor
• Powerpack se încarcă prin intermediul prizei USB

Bucuraţi-vă de sentimentul de siguranţă
• Protecţie încorporată împotriva supraîncărcării
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Priză de alimentare
• Tensiune: 5,6 V CC, max. 350 mA, 19 V la max. 

2000 mA

Alimentare
• Capacitate baterie: 1000 mAh (la 19 V), 3600 mAh 

(la 5,6 V)
• Tip baterie: Li-Polimer

Încărcare și control
• Durată de încărcare: 3 ore
• Intensitate încărcare: max. 3200 mA

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 8.1 x 12 x 2,5 cm
• Greutate: 0,282 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

18,4 x 18,65 x 9,4 cm
• Greutate netă: 0,8933 kg
• Greutate brută: 0,9883 kg
• Greutate proprie: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 39164 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31 x 19,8 x 24 cm
• Greutate netă: 2,6799 kg
• Greutate brută: 3,4 kg
• Greutate proprie: 0,7201 kg
• EAN: 87 12581 39465 3
• Număr de ambalaje: 3
•
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