5W Car Charger - red

#20153

Carregador USB de 5W para veículos automóveis

Carregador USB universal de 5W com tomada de isqueiro 12-24V para carregar o seu telemóvel em qualquer viatura
automóvel

Características principais

• Funciona com qualquer smartphone
• Serve para carregar outros dispositivos compatíveis com
carregamentos USB de 5W/1A, como powerbanks,
colunas/auscultadores bluetooth, leitores mp3, câmaras e muito
mais
• Ultra compacto e leve com revestimento em borracha macia
• Funciona com o cabo de carga USB fornecido com o seu
equipamento
• Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
• Indicador LED de alimentação

O que está na caixa

• Carregador com tomada de isqueiro e porta
USB (5W/1A)

Requisitos de sistema

• Tomada de isqueiro de 12-24V
• Cabo de carga USB fornecido com o seu equipamento
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5W Car Charger - red
GERAL
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

46 mm

Width of main product
(in mm)

25 mm

Depth of main product
(in mm)

19 mm

Total weight

10 g

Input power

12V / 12-24V DC (check label)

Output specification Port 1

1A/5W

INPUT
Power source

Car DC socket

PROTECTION
Protections

Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types

1

Total output power
(max): A, W

1A, 5W

CORES
5W Car Charger - red
20153

5W Car Charger - black
20151

5W Car Charger - blue
20152
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