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Univerzální USB nabíječka

SCM4480
Jediná nabíječka, kterou 

potřebujete
Přenosná zařízení mohou hrát v našich životech důležitou roli – v práci, při komunikaci i při zábavě. Díky 

tomuto USB adaptéru si doma nebo v kanceláři vytvoříte univerzální nabíjecí konektor a můžete 

zapomenout na dobu, kdy jste pro každé zařízení potřebovali samostatnou nabíječku a různé kabely!

Nabíjejte přenosná zařízení
• Včetně koncovek konektorů pro většinu značek

Navržen pro vaše pohodlí.
• Sklopný konektor pro optimální přenosnost
• Indikátor LED pro stav nabíjení
• Součástí je praktická cestovní taška pro uložení a přepravu
• Navíjecí kabel
• Držák pro vyměnitelné koncovky konektoru
• Kompaktní provedení pro optimální přenositelnost na cestách

Vychutnejte si naprostou jistotu
• Vestavěná ochrana před přebíjením
• Ochrana proti zkratu pro vaši bezpečnost

Ochrana životního prostředí
• Energeticky účinný pohotovostní režim
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Maximální příkon
• Napětí: 100-240 V

Výstupní výkon
• Napětí: 5,6 V

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: Karton, PET

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 5,6 x 7 x 3,6 cm
• Hmotnost: 0,07 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 21,3 x 5,3 cm

• Čistá hmotnost: 0,074 kg
• Hrubá hmotnost: 0,156 kg
• Hmotnost obalu: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 36264 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 33,7 x 19,8 x 20,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,444 kg
• Hrubá hmotnost: 2,3 kg
• Hmotnost obalu: 1,856 kg
• EAN: 87 12581 39456 1
• Počet spotřebitelských balení: 6
•
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