Destaques
• Adaptador AC com quatro plugues internacionais que abrange mais de 150 países
em todo o mundo como EU / instalações elétricas no Reino Unido / União
Europeia / Austrália e Ásia
• Duas portas USB para carregar dois dispositivos ao mesmo tempo, com uma saída
2.4A integrada
• Plugues dobráveis para fácil portabilidade e viagens internacionais

EUA / AUS

EUR

UK

ano garantia

para viagens com duas portas USB

Uma fonte de energia, aonde quer que você vá!
A Klip Xtreme apresenta o KMA-150, um adaptador universal
inteligente, versátil e simples, para uma solução segura, que
fornece energia e recarrega dois dispositivos USB ao mesmo
tempo. Esse adaptador de energia é perfeito para viajantes pela
sua variedade flexível de plugues. Isso garante a compatibilidade com quatro tomadas diferentes ao redor do mundo. Ele é
portátil e leve, conecta-se diretamente a qualquer tomada
compatível, não bloqueia outros plugues e também oferece
proteção aos usuários, graças ao seu mecanismo de segurança
embutido.

AUS

US

soluçõesdecarregamento

Adaptador universal
multifuncional

EUR

limitada

USB

Especificações
•
•
•
•
•

Adaptador
Conector de entrada
Tensão de entrada
Frequência de entrada
Conectores de saída
Voltagem de saída

• Frequência de saída
• Indicadores LED
• Portas de carregamento USB
Informações adicionais
• Dimensões
• Peso
• Garantia

Reino Unido, EUA, AUS e EUR
100-240VAC (6A máximo)
50/60Hz
Tomada universal com duas portas USB
100-240VAC
USB: 5VCC +/-5% (2,4A máximo)
50/60Hz
Conexão
Portas duplas com máximo de saída de até
2,4A integrado
61,2x50,6x56,6mm
95g
Um ano

• Para adaptar os plugues australianos, torça os parafusos um pouco
com os dedos
• Fusível embutido e mecanismo de segurança
• LED indicador de alimentação
• Estrutura retardadante de fogo
• CE ROHS aprovado

UK

Portas de carregamento (2)

**NOTA: Este adaptador converte somente a tomada eléctrica;
ele não converte a corrente de saída elétrica e tensão.

www.klipXtreme.com

KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. A marca Bluetooth® é de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Qualquer
menção de tal destina-se apenas para fins de identificação e, portanto, não deve ser interpretado como um pedido
para qualquer um ou todos os direitos relativos a essas marcas. Fabricado na China.

KMA-150

