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Универсално зарядно USB за кола

SCM2181
Заредете вашите USB устройства в движение
с едно удобно зарядно устройство за автомобил
Преносимите устройства играят важна роля в живота ни - за работа, комуникация и развлечение. 

Телефони, MP3 плейъри, камери - всички те имат нужда от захранване. Лесно можете да 

създадете универсално гнездо за зареждане в автомобила и да забравите за отделните зарядни 

устройства за всяко едно устройство.

Заредете устройството си
• Зареждане от 12 V извод в кола
• Работи с базирани на USB устройства

Бъдете напълно уверени
• Вградена защита от презареждане
• Защита от късо съединение за вашата безопасност



 Работи с базирани на USB устройства
Универсалният уред има USB връзка за 
използване с базирано на USB устройство чрез 
USB кабела на устройството, който вече 
притежавате или можете да закупите отделно.

Зареждане от 12 V извод в кола
Компактното зарядно се включва в 12 V извод на 
кола и се свързва с устройството ви за лесно и 
удобно зареждане по време на пътуване.
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входна мощност
• Напрежение: 10 - 24 V

Изходна мощност
• Напрежение: 5,6 V DC, макс. 500 mA

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без олово
• Материал на опаковката: PET

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

3,3 x 9,1 x 3,3 см
• Тегло: 0,03 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10,4 x 22,9 x 6,6 см
• Нето тегло: 0,03 кг
• Бруто тегло: 0,074 кг
• Тегло с опаковката: 0,044 кг
• EAN: 87 12581 52640 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 26,4 x 15,5 x 12,2 см
• Нето тегло: 0,18 кг
• Бруто тегло: 0,7 кг
• Тегло с опаковката: 0,52 кг
• GTIN: 1 87 12581 52640 2
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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