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Link do produktu: https://muggadeet.pl/uniwersalny-adapter-podrozny-skross-pro-world-63a-p-29.html

Uniwersalny Adapter Podróżny
SKROSS PRO World 6.3A
Cena

129,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

34

Kod producenta

1103141

Zamów telefonicznie

575 219 225

Opis produktu
Ci na podłączenie telefonu komórkowego, notebooka, suszarki do
Uniwersalny Adapter Podróżny PRO umożliwi
prądu w większości krajów na całym świecie.
Większość urządzeń, które zabieramy ze sobą w podróż mają nie uziemione wtyczki (np. telefon komórkowy i
mp3), z dwoma wyjątkami: notebook i suszarka do włosów – one mają wtyczki z uziemieniem.
Wybierając się w podróż przyda Ci się uniwersalny adapter PRO, dzięki któremu naładujesz swojego notebooka i
podłączysz suszarkę, lokówkę, jak również podłączysz wszystkie inne urządzenia bez uziemienia adapter podróżny
PRO będzie najlepszym rozwiązaniem.
Można podłączyć zarówno nie uziemione jak i uziemione urządzenia.
Z Adapterem SKROSS PRO wszyscy podróżujący z Europy mogą zasilać swoje urządzenia w ponad 120 krajach
podczas swojej podróży.
Dzięki opatentowanemu systemowi All-in-one obsługa adaptera jest łatwa, intuicyjna i bezpieczna. Maksymalna
moc podłączanych urządzeń do 1575W.
Oprócz wszystkich zalet adaptera PRO posiada dodatkowo adapter Świat do Polski, który umożliwia podłączenie
innych wtyczek niż polska zarówno podczas podróży jak i w domu lub biurze.
Cechy produktu:
- kompaktowy
- uniwersalny
- praktyczny
Lista krajów, w który działa adapter PRO:
Arabia Saudyjska
Bahrain
Bangladesz
Belize
Bhutan
Birma
Botswana
Brunei
Cypr
Dominika
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Falklandy
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Gujana
Hong Kong
Irak
Irlandia
Jemen
Jordan
Kambodża
Katar
Kenia
Kuwejt
Liban
Makau
Malawi
Malezja
Malediwy
Malta
Mauritius
Nigeria
Specyfikacja techniczna:
Nadaje się do urządzeń z uziemionymi i nieuziemionymi wtyczkami (2- i 3-biegunowe)
Wejście: Standard Euro (Schuko i 2-biegunowe Euro)
Wysuwane wtyczki: Włochy / Szwajcaria, Australia / Chiny, Wielka Brytania, USA
Napięcie wejściowe: 100 V – 250 V
Max. obciążenie: 6.3A
Moc znamionowa: 100 V – 630 W / 250 V -1575 W
Wymienny bezpiecznik: T6.3
Adapter nie konwertuje napięcia
Zaprojektowany w Szwajcarii
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