
 

 

Philips
Încărcător

USB
autoturism/calculator

SJM2204H
Încărcarea echipamentelor USB

în maşină sau de la computer
Acum puteţi încărca playerul MP3, camera, asistentul PDA sau alte echipamente USB oriunde 
v-aţi afla. Include un adaptor CC pentru încărcare în maşină şi un cablu de extensie USB 
retractabil cu adaptoare USB 4-pin şi 5-pin USB pentru încărcare de la computer.

Comoditate și mobilitate
• Cablul retractabil de 0,8 m elimină dezordinea

Încarcă o serie de echipamente USB
• Adaptoare USB cu 4 pini și 5 pini pentru încărcarea diverselor echipamente

Confirmă operaţiile imediat
• Indicator de alimentare cu LED pentru confirmare dintr-o singură privire



 Cablu retractabil
Acest cablu retractabil de 0,8 metri se extinde de la 
ambele capete pentru a economisi spaţiu și a elimina 
dezordinea.

Indicator de alimentare cu LED

Acest indicator cu LED confirmă dintr-o singură 
privire că unitatea se încarcă.

Adaptoare USB
Conectaţi cu ușurinţă echipamente USB prin cablul 
de încărcare la încărcător. Include două adaptoare 
USB diferite pentru a asigura compatibilitatea cu 
diverse configuraţii de pini.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33140 5
• Lungime: 23 cm
• Lăţime: 16,5 cm
• Înălţime: 3 cm
• Greutate brută: 0,1 kg
• Greutate ambalaje: 0,02 kg
• Greutate netă: 0,08 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 33140 2
• Cantitate: 4
• Lungime (cm): 24,6 cm
• Lăţime (cm): 9 cm

• Înălţime (cm): 16,2 cm
• Greutate brută: 0,5 kg
• Greutate ambalaje: 0,08 kg
• Greutate netă: .42 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 33140 9
• Cantitate: 36
• Lungime (cm): 29 cm
• Lăţime (cm): 26,5 cm
• Înălţime (cm): 34,5 cm
• Greutate brută: 5.28 kg
• Greutate ambalaje: 0,8 kg
• Greutate netă: 4,48 kg
•
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