
 

Philips
Carregador

USB
automóvel/computador

SJM2204H
Carregue os dispositivos USB

no carro ou através do computador
Agora pode carregar o seu leitor de MP3, câmara, PDA ou outro dispositivo USB praticamente 
onde preferir. Inclui um adaptador D/C para carregá-los no carro e um cabo de extensão USB 
retráctil, com 4 e 5 pinos e adaptadores USB para os carregar através do computador.

Conveniente para utilização do telemóvel
• Cabo retráctil de 0,8 m para eliminar a confusão

Carregue vários dispositivos USB
• Adaptadores USB de 4 e 5 pinos, para carregar diferentes dispositivos

Confirme o funcionamento apenas com um olhar
• Indicador LED de energia, para confirmação com um rápido olhar
 



 Cabo retráctil
Este cabo retráctil de 0,8 metros é puxado a partir 
de ambas as extremidades, para poupar espaço e 
eliminar a confusão.

Indicador LED de energia
Este indicador LED confirma rapidamente se a 
unidade está a carregar.

Adaptadores USB
Forma muito conveniente de ligar dispositivos USB 
ao carregador, através do cabo de carga. Inclui dois 
adaptadores USB diferentes, para várias 
configurações de pinos.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33140 5
• Comprimento: 23 cm
• Largura: 16,5 cm
• Altura: 3 cm
• Peso Bruto: 0,1 kg
• Tara: 0,02 kg
• Peso Líquido: 0,08 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 33140 2
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 24,6 cm
• Largura (cm): 9 cm

• Altura (cm): 16,2 cm
• Peso Bruto: 0,5 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso Líquido: 0,42 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 33140 9
• Quantidade: 36
• Comprimento (cm): 29 cm
• Largura (cm): 26,5 cm
• Altura (cm): 34,5 cm
• Peso Bruto: 5.28 kg
• Tara: 0,8 kg
• Peso Líquido: 4,48 kg
•
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