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Eigenschappen
• Compacte, universele stroomadapter van 100 Watt voor uw

notebook voor in de auto, met een geïntegreerde
oplaadverbinding (USB)

• Te gebruiken als voedingsbron voor uw notebook terwijl u
tegelijkertijd uw iPod, mobiele telefoon of Sony PSP oplaadt via
de autoaansteker

• Inclusief 9 verschillende verwisselbare aansluitingen zodat het
apparaat geschikt is voor de meeste mobiele telefoons en iPod-,
TomTom- en PSP-modellen (raadpleeg de vereisten voor de
exacte modellen)

• Uitgerust met 10 verschillende notebook-aansluitingen en
selecteerbaar uitgangsvermogen voor compatibiliteit met de
meeste notebook-modellen

• Schakelbare 15/16/18/19/20/22/24 Volt DC notebook power
output

• Beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting

Wat zit er in de verpakking
• Stroomadapter voor in de auto
• Stroomkabel
• USB-oplaadkabel
• 10 verwisselbare notebook-aansluitingen
• 9 verwisselbare

iPod/PSP/phone/TomTom-aansluitingen
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Autoaansteker (12 -15 VDC, 13A)
• Notebook met compatibel nominaal vermogen en aansluiting
• Voor oplaadoptie:
• iPod met, iPod nano, iPod met kleurendisplay, iPod, iPod mini
• Mobiele telefoons: Standaardmodellen van Nokia (zoals de 6230i)/Nokia N-serie,

mini tip (zoals de N70/8080)/Sony Ericsson Fast port (zoals de W-series)/Sony
Ericsson (zoals de T-serie)/standaardmodellen van Samsung (zoals de D, E,
Z)/Motorola mini USB (zoals de RAZR)/standaardmodellen van Motorola (zoals de
ROKR E1 en V66)

• Sony PSP
• TomTom GO, GO 300, GO 500, GO 510, GO 700, GO 710, GO 910, ONE, RIDER,

MOBILE 5, NAVIGATOR 5
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