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Datasheet
Fujitsu Car Adapter USB
Příslušenství
Nabíjení zařízení na cestách

Uživatelé, kteří často cestují, potřebují mít možnost nabít svá mobilní zařízení
kdekoliv. Stačí připojit adaptér FUJITSU Car Adapter USB do zásuvky zapalovače
cigaret a okamžitě poznáte výhody tohoto zařízení. Tento lehký a snadno
použitelný adaptér FUJITSU Car Adapter USB je sice malý, ale jeho výkon určitě
malý není. Udrží váš tablet a další mobilní zařízení v neustále nabitém stavu všude,
kde máte k dispozici 12V napájecí zdroj, ať už jde o auto nebo karavan.
Mobilita

Adaptér FUJITSU Car Adapter USB umožňuje nabíjet tablety a jiná mobilní
zařízení všude, kde je k dispozici 12V napájení z automobilové zásuvky.
Tento malý univerzální adaptér můžete všude nosit v kapse.
Výkon

Nabíjecí výkon 2,4 A činí z tohoto adaptéru USB do aut jedno
z nejvýkonnějších zařízení na současném trhu.
Nabíjejte svá zařízení kompatibilní s rozhraním USB na cestách a optimalizujte
produktivitu.
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Car Adapter USB
Technické parametry
Poznámky

K dispozici je napájecí kabel Micro USB B:

Barva

Black (černá)

S26381-F6007-L900

Elektrické parametry
Spotřeba energie

max. 15 W

Vstup napájecího zdroje

12 až 14 V stejnosměrných

Výstup napájecího zdroje

5 V stejnosměrných, 2,4 A (USB typ A)

Kompatibilita se standardy
Evropa

CE

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š x H x V)

80 x 25 x 28 mm

Hmotnost

24 g

Provozní teplota okolí

-20 až 60 °C

Objednací kód
S26391-F2613-L617
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Další informace

Další informace
In addition to Fujitsu Car Adapter USB, Fujitsu
provides a range of platform solutions. They
combine reliable Fujitsu products with the
best in services, know-how and worldwide
partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-01-16 CE-EN
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Learn more about Fujitsu Car Adapter
USB, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
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