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Единственото необходимо ви зарядно устройство
Зареждайте портативните си устройства навсякъде
С USB адаптера можете да зареждате портативните устройства, без да имате отделни зарядни 

устройства и кабели за всяко от тях. Добавете универсално гнездо за зареждане у дома или на 

път, и подсигурете захранването на портативните си устройства, където и да се намирате.

Зареждайте портативните си устройства навсякъде
• Осигурява до 15 часа преносимо захранване
• Приложени са накрайници за включване за повечето модели

Проектирани за ваше удобство
• Сгъваем жак за оптимална портативност
• Светодиодна индикация за състояние на зареждането
• Светодиоди показват оставащия капацитет на батерията
• Приложена е удобна чанта за съхраняване и носене
• Прибиращ се кабел
• Държач за сменяемите накрайници за включване
• Защита с USB капачка
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входна мощност
• Напрежение: 100 - 240 V

Изходна мощност
• Напрежение: 5,6 V

Мощност
• Съдържа батерии
• Капацитет на батериите: 1000 mAh
• Тип батерия: Литиево-полимерна

Зареждане и управление
• Време за зареждане: 2 часа

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

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

5,8 x 8,1 x 3,8 см
• Тегло: 0,116 кг

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

18,5 x 21,3 x 5,3 см
• Нето тегло: 0,119 кг
• Бруто тегло: 0,201 кг
• Тегло с опаковката: 0,082 кг
• EAN: 87 12581 36265 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 22,7 x 19,8 x 22 см
• Нето тегло: 0,476 кг
• Бруто тегло: 1,8 кг
• Тегло с опаковката: 1,324 кг
• EAN: 87 12581 39457 8
• Брой потребителски опаковки: 4
•
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