Λύσεις φόρτισης κινητών τηλεφώνων
και ηλεκτρονικών συσκευών
Εσύ... φόρτισες;

Δύο σε ένα.
Πρίζα σούκο με
ενσωματωμένη θύρα USB.

Πρίζα σούκο USB (01)
Απλά αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρίζα σούκο, έχετε
ταυτόχρονα την κλασική χρήση της πρίζας αλλά και
λειτουργία φόρτισης μέσω καλωδίου USB/type A.
Ρεύμα φόρτισης: 700 mA.
Φορτιστής micro-USB (02)
Το κινητό σας τηλέφωνο έχει μείνει από μπαταρία και έχετε
ξεχάσει το φορτιστή σας;
Κανένα πρόβλημα! Φορτιστής με ενσωματωμένο καλώδιο
micro-USB/type B από την ΑΒΒ. Ρεύμα φόρτισης: 1.400 mA.
Πρίζα διπλή USB (03)
Πρίζα μεγαλύτερης ισχύος κατάλληλη για τη φόρτιση
μεγαλύτερων συσκευών όπως tablet κλπ. Μπορεί να φορτίσει
ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάμερες ή άλλες
παρόμοιες συσκευές. Ρεύμα φόρτισης: 1.400 mA.
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i-dock για φόρτιση iPhone & iPod (04)
Εύκολη σύνδεση χωρίς καλώδια για τη φόρτιση συσκευών
iPhone & iPod*. Δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής με το
συνδυασμό ψηφιακού ραδιοφώνου (Digital Radio) και ηχείου.

Εμπειρία φόρτισης...
χωρίς περιττά
καλώδια!
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Πρίζα σούκο με ενσωματωμένη
θύρα USB
Πλαίσιο και Μετώπη Future® Λευκό
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Φορτιστής micro-USB με 		
ενσωματωμένο καλώδιο**
Πλαίσιο και Μετώπη Future® Λευκό
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Πρίζα διπλή USB
Πλαίσιο και Μετώπη Future® Λευκό
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i-dock (για φόρτιση iPhone & iPod)
Τριπλό Πλαίσιο και Μετώπη Future®
Λευκό
Συνδυασμός με ψηφιακό ραδιόφωνο
(Digital Radio) και ηχείο.
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Ξεχάστε το φορτιστή σας!
Η φόρτιση οποιασδήποτε
σύγχρονης ηλεκτρονικής
συσκευής γίνεται μια εύκολη
και άνετη υπόθεση.

Τα νέας τεχνολογίας κινητά τηλέφωνα (smart phones),
τα tablets, οι κάμερες και τα MP3 players μπορούν να
φορτιστούν σε όποιο σημείο του σπιτιού εσείς ορίσετε εύκολα
και πρακτικά με τη νέα σειρά φορτιστών USB.
Όλοι οι φορτιστές USB είναι συμβατοί με το μεγάλο εύρος
των σειρών διακοπτών φωτισμού της ΑΒΒ σε πολλά σχέδια
και χρώματα.
* Τα iPhone και iPοd είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Apple Inc.
** Από τις αρχές του 2011, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών στην
Ευρώπη έχουν συμφωνήσει στην κοινή χρήση φορτιστών με βύσμα
micro-USB ή αλλιώς type-B (Moll Annex Ⅱ, 2009).
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Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και
λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση
ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του,
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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σαρώστε τον κωδικό και δείτε περισσότερα στοιχεία..
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