
 

Solar Charger 13W 2xUSB

Αρ. είδους:

420-40
EAN:

5 7 0 5 7 3 0 4 2 0 4 0 5

Ο ηλιακός φορτιστής Sandberg Foldable Solar Charger  είναι ένας ηλιακός συλλέκτης που
μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρισμό. Διαθέτει 2 υποδοχές USB που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση των συσκευών σας USB, όπως τηλέφωνα, τάμπλετ ή
φορητούς φορτιστές. Μέσω της σύνδεσης σε κάποιον φορητό φορτιστή (powerbank),
μπορείτε να αποθηκεύσετε τον ηλεκτρισμό στη συσκευή powerbank για να φορτίσετε
αργότερα το κινητό σας τηλέφωνο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή powerbank
ως μια ενδιάμεση συσκευή σταθεροποίησης κατά τη φόρτιση (αν υποστηρίζεται
ταυτόχρονη είσοδος και έξοδος ισχύος). Οι έξοδοι USB είναι τοποθετημένες σε μια
πρακτική τσέπη με φερμουάρ με αρκετό χώρο για τον εξοπλισμό USB σας. Τα άγκιστρα
ασφαλείας μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του ηλιακού
συλλέκτη στο σακίδιο πλάτης σας, όταν πάτε μια εκδρομή. Πράσινη ενέργεια για τον
εξοπλισμό σας!

Product Sheet 420-40 el - v2.13





Περισσότερες πληροφορίες:
www.sandberg.gr

SANDBERG A/S · BREGNERØDVEJ 133D · 3460 BIRKERØD · ΔΑΝΊΑ · CVR/VAT: DK14569596 · sandberg.gr

                               1 / 2

https://sandberg.gr
https://www.facebook.com/Sandberg.world/
https://twitter.com/sandberg_it
https://sandberg.gr
https://sandberg.gr


 Sandberg Solar Charger 13W 2xUSB

 Προδιαγραφές
Solar panel output: 13.0 W / 6 V
Solar cell: Sunpower, High efficiency 22% transfer rate
Connectors: 2 x USB A female (1 port 5 V / 2.1 A or 2 ports simultaneously 5 V / 1 A each)

Υποστήριξη και λήψη:
     https://sandberg.world/support/Solar-Charger-13W-2xUSB

 Στοιχεία συσκευασίας

1 Sandberg Solar Charger 13W
1 Charging cable
4 Snap hooks
1 Quick guide

Οδηγός χρήστη: https://files.sandberg.world/support/manual/420-40 quick guide-220712.pdf

 Αποσπάσματα τύπου

 Διαστάσεις

Προϊόν Πακέτο
Ύψος (cm) 33.00 30.30
Πλάτος (cm) 17.00 15.80
Βάθος (cm) 2.50 3.70
Βάρος (g) 500.00 513.00


Προϊόν:
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