
 

 

Philips
Oplader

USB
auto/computer

SJM2204H
Uw USB-apparaten opladen

in de auto of met de computer
U kunt nu uw MP3-speler, camera, PDA of ander USB-apparaat praktisch overal opladen. 
Inclusief D/C-adapter voor opladen in de auto en een intrekbaar USB-verlengsnoer en 4-
pin en 5-pin USB-adapters om via uw computer op te laden.

Handig voor mobiel gebruik
• Intrekbare kabel van 0,8 meter waarmee rommel tot het verleden behoort

Diverse USB-apparaten opladen
• 4-pins en 5-pins USB-adapters om verschillende apparaten op te laden

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking
• LED-vermogenindicator voor duidelijkheid in één oogopslag



 Intrekbare kabel
Deze kabel van 0,8 meter is aan beide kanten in te 
trekken, waardoor u ruimte bespaart en rommel tot 
het verleden behoort.

LED-vermogenindicator

Met de LED-indicator ziet u in één oogopslag dat de 
eenheid wordt opgeladen.

USB-adapters
Sluit de USB-apparaten gewoon met de oplaadkabel 
aan op de oplader. Met twee verschillende USB-
adapters voor verschillende pinconfiguraties.
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Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33140 5
• Lengte: 23 cm
• Breedte: 16,5 cm
• Hoogte: 3 cm
• Brutogewicht: 0,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 33140 2
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 24,6 cm
• Breedte (cm): 9 cm

• Hoogte (cm): 16,2 cm
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,08 kg
• Nettogewicht: 0,42 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 33140 9
• Hoeveelheid: 36
• Lengte (cm): 29 cm
• Breedte (cm): 26,5 cm
• Hoogte (cm): 34,5 cm
• Brutogewicht: 5,28 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,8 kg
• Nettogewicht: 4,48 kg
•

Specificaties
Oplader
USB auto/computer 

http://www.philips.com

