
 

 

Philips
Power2Charge

Universele USB-oplader voor in de 

auto

SCM2181
USB-apparaten onderweg opladen

met één handige autolader
Draagbare apparaten spelen een belangrijke rol in ons leven, of het nu voor werk of 
plezier is. Telefoons, MP3-spelers, camera's: alles heeft voeding nodig. Vergeet al die 
verschillende opladers en voorzie uw auto van één handige universele oplaadaansluiting!

Uw apparaat opladen
• Opladen via de 12V-aansluiting in de auto
• Geschikt voor USB-apparaten

Geniet van volledige zekerheid
• Ingebouwde bescherming tegen overlading
• Bescherming tegen kortsluiting voor uw veiligheid



 Geschikt voor USB-apparaten
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor 
gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van 
het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u 
deze afzonderlijk aanschaffen.

Opladen via de 12V-aansluiting in de 
auto
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12V-
uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos 
hierop aansluiten om het onderweg op te laden.
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Ingangsvermogen
• Voltage: 10 - 24 V

Uitgangsvermogen
• Voltage: 5,6 V DC, max. 500 mA

Ecologische specificaties
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: PET

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3,3 x 9,1 x 3,3 cm
• Gewicht: 0,03 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,4 x 22,9 x 6,6 cm
• Nettogewicht: 0,03 kg
• Brutogewicht: 0,074 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 52640 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 26,4 x 15,5 x 12,2 cm
• Nettogewicht: 0,18 kg
• Brutogewicht: 0,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,52 kg
• GTIN: 1 87 12581 52640 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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