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Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/adapter-podrozny-swiat-do-polskimuv-micro-skross-p-72.html

Adapter podróżny Świat do
Polski MUV Micro SKROSS
Cena brutto

71,00 zł

Cena netto

57,72 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1.302180

Kod producenta

1.302180

Kod EAN

7640112218783

Producent

SKROSS

Opis produktu

Adapter podróżny Świat do Polski MUV Micro
SKROSS
numer katalogowy:1.302180
producent: Skross
Produkt Szwajcarskiej marki SKROSS

Marka SKROSS® , powstała w 2002 roku w Szwajcarii. Od samego początku firma skupiła się na dostarczaniu swoim klientom
najwyższej jakości produktów wykorzystywanych w podróży, czyniąc ją przyjemniejszą.Innowacyjne, opatentowane
rozwiązania, najwyższa jakość produktów, dbałość o wzornictwo – dzięki temu szybko osiągnęła pozycję lidera w branży.

Pojedynczy adapter do gniazdka przydatny dla osób podróżujących "dookoła świata".
Adapter podróżny SKROSS MUV Micro to najmniejszy, uniwersalny adapter podróżny bez uziemienia ( 2
biegunowy) do ponad 220 krajów świata.

Z naszym adapterem podłączysz do prądu w Polsce urządzenia z ponad 220 krajów całego świata.
Adapter podróżny Polska do Świata obsługuje wtyczki w standardzie: Australia, Chiny, UK, USA, Szwajcaria, Włochy Japonia
Adapter Podróżny MUV Micro ma wielkość tylko 5cm na 5 cm, co czyni go najmniejszym, dwubiegunowym adapterem dla
podróżujących.
Przeznaczony jest dla:
Za pomocą Adaptera Podróżnego MUV Micro, podróżni z całego świata mogą bezpiecznie podłączyć swoje urządzenia
w ponad 220 krajach na wszystkich kontynentach.
System suwaków all in one opracowany i opatentowany przez SKROSS daje użytkownik możliwość łatwego podłączenia
do większości gniazdek na całym świecie. Co oznacza ,że dostosowanie adapteru do gniazdka polega na
odpowiednim przestawieniu suwaka w adapterze.Czynność ta jest łatwa szybka a dzięki tej opcji adapter może być
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jeszcze mniejszy.
Dane techniczne
Zaprojektowany w Szwajcarii
Odpowiedni do wtyczek bez uziemienia (2- biegunowe bez bolca uziemiającego)
Napięcie wejściowe: 100 V – 250 V(adapter nie konwertuje napięcia podane wartości są wartościami napięcia jakie
może płynąć przez adapter )
Max. obciążenie jakie może płynąć przez adapter: 2.5A
Moce znamionowe z jakie jest wstanie obsługiwać: np. 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
Adapter nie konwertuje napięcia
Z adapterem nie można użyć wtyczki z grubymi bolcami (uziemionej) ponieważ jest to adapter do wtyczek bez
uziemienia.(najczęściej zabierane urządzenie w podróż to golarki, ładowarki i zasilacze ) i są to urządzenia nie
wymagające uziemienia.
Wejście, wtyczki bez uziemienia: Euro, USA / Japonia, Australia / Chiny, Wielka Brytania
Wyjście, wysuwane wtyczki: Euro, USA / Japonia, Australia / Chiny, Wielka Brytania
Wymienny bezpiecznik: T2.5 A

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

