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© 2017. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищено авторським правом. Усі права застережені. Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності.
Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що
міститься у цій Інструкції.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Aдаптер USB micro F-type C служить для підключення і заряджання мобільних пристроїв з роз’ємом type C кабелем micro USB.
ОСОБЛИВОСТІ
• Відповідає стандарту USB 3.1
• Безпечна схема підключення і заряджання мобільних пристроїв
• Можливість підключення пристроїв з роз’ємом type C кабелем micro USB
• Зручна компактна конструкція
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не використовувайте пошкоджений адаптер.
• Не використовувайте в місцях можливого потрапляння рідини, вологи, пилу та дії високих температур.
• Виріб не підлягає ремонту у разі пошкодження його роз’ємів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типи роз'ємів

USB micro / type C

Сумісність зі стандартом

3.1

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити
підставою для претензій. Продукція торговельної марки REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

Технічна підтримка на сайті www.real-el.ua
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Модель: Aдаптер USB micro F-type C
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. ПереяславХмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
ризначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті
www.real-el.ua. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано / має
гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепапі тн 6, Ласнам’яе ліннаоса, Таллін, Хар’ю мааконд, 11412,
Естонія. Виготовлено в Китаї.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11412,
Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.
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