
 

 

Philips
Power2Charge

Universele USB-oplader

SCM7880
De enige oplader die u nodig hebt

Uw draagbare apparaten overal opladen!
Met deze USB-adapter kunt u draagbare apparaten opladen zonder dat u voor elk apparaat een aparte 

oplader en aparte kabels nodig hebt. Maak voor thuis of onderweg een universele oplaadaansluiting om 

ervoor te zorgen dat uw draagbare apparaten nooit meer leegraken, waar u zich ook bevindt.

Uw draagbare apparaten overal opladen
• Biedt maximaal 15 uur draagbare stroom
• Aansluitpluggen voor de meeste merken worden meegeleverd

Zeer gebruiksvriendelijk
• Opvouwbare stekker voor optimale draagbaarheid
• LED-indicator voor oplaadstatus
• LED's geven de resterende batterijcapaciteit aan
• Handige reistas wordt meegeleverd voor opbergen en meenemen
• Intrekbare kabel voor netjes opbergen
• Houder voor verwisselbare aansluitpluggen
• USB-hoes voor bescherming
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Ingangsvermogen
• Voltage: 100 - 240 V

Uitgangsvermogen
• Voltage: 5,6 V

Power
• Batterijen meegeleverd
• Batterijcapaciteit: 1000 mAh
• Batterijtype: Li-Polymer

Opladen en bedienen
• Oplaadtijd: 2 uur

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

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

5,8 x 8,1 x 3,8 cm
• Gewicht: 0,116 kg

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

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Nettogewicht: 0,119 kg
• Brutogewicht: 0,201 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,082 kg
• EAN: 87 12581 36265 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 22,7 x 19,8 x 22 cm
• Nettogewicht: 0,476 kg
• Brutogewicht: 1,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,324 kg
• EAN: 87 12581 39457 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Specificaties
Power2Charge
Universele USB-oplader
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