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Duo 70W Laptop charger with 2 USB ports

Odolná kompaktní 70W nabíječka k nabíjení notebooků, která funguje prakticky s každým
notebookem. Včetně 2 nabíjecích portů USB k nabíjení mobilního telefonu nebo tabletu.
 

Klíčové funkce
Funguje s prakticky každým notebookem do 70 W.
Lze použít se značkami notebooků Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo,
Packard Bell, Samsung, Sony a Toshiba.
Včetně 10 konektorových adaptérů. Nabíječku můžete začít ihned používat bez ohledu na
typ vašeho notebooku.
2-v-1: Současné nabíjení notebooku a několika zařízení napájených přes USB
2 porty USB k nabíjení mobilních telefonů a tabletů (celkový výstupní výkon 2,4 A / 12 W)
Kompaktní, odolné a spolehlivé provedení. Chráněno proti přetížení, zkratu a přehřátí.

 

Více informací
Číslo položky: 20877
Odkaz na výrobek: http://www.trust.com/20877
EAN kód: 8713439208771
Obrázky s vysokým rozlišením: http://www.trust.com/20877/materials
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Duo 90W Laptop charger with 2 USB ports

Odolná kompaktní 90W nabíječka k nabíjení notebooků, která funguje prakticky s každým
notebookem. Včetně 2 nabíjecích portů USB k nabíjení mobilního telefonu nebo tabletu.
 

Klíčové funkce
Funguje s prakticky každým notebookem do 90 W.
Lze použít se značkami notebooků Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo,
Packard Bell, Samsung, Sony a Toshiba.
Včetně 10 konektorových adaptérů. Nabíječku můžete začít ihned používat bez ohledu na
typ vašeho notebooku.
2-v-1: Současné nabíjení notebooku a několika zařízení napájených přes USB
2 porty USB k nabíjení mobilních telefonů a tabletů (celkový výstupní výkon 2,4 A / 12 W)
Kompaktní, odolné a spolehlivé provedení. Chráněno proti přetížení, zkratu a přehřátí.

 

Více informací
Číslo položky: 20878
Odkaz na výrobek: http://www.trust.com/20878
EAN kód: 8713439208788
Obrázky s vysokým rozlišením: http://www.trust.com/20878/materials
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