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Inversor de corrente de 230 V para o automóvel
#20838

Converte a tomada de 12 V do seu automóvel numa tomada de alimentação de 230 V para carregar o portátil, leitor de
DVD portátil ou outros dispositivos

Características principais
• Potência estável de 150 W para carregamento ininterrupto (300

W de pico)
• Ligação de carga USB com saída de 2.1 A/10 W para carregar

smartphones e sistemas de navegação
• Design de segurança inteligente com fusível e proteção contra

sobrecargas elétricas e térmicas
• Corte de energia automático para evitar danificar o automóvel

ou esgotar a bateria
• Design simples e moderno em metal escovado - cabe na

perfeição no porta-copos do seu automóvel enquanto o utiliza

O que está na caixa
• Inversor de corrente para automóvel
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Tomada CC de 12 V do automóvel
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GERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

70 mm

Total weight 515 g

OTHER
Fuse 20A,250V

INPUT
Power source Car DC socket Input power 12V DC

OUTPUT
USB Output 2.4A/12W, autodetect Output specification False

Output voltage 230 Total continuous output
power

150 W

Total peak output power 300 W

CONNECTIVITY
Cable length main cable 50 cm
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT TOP 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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