
150W Omvormer 12V naar 230V met een 2.1A USB poort
Voorzie je apparaten van stroom en laad ze onderweg op

EW3990
8054392611414

  OVERVIEW

12 Volt DC naar 230 Volt AC omvormer
Direct op de sigarettenaansteker aan te sluiten
Ingebouwde 2.1A USB poort om je smartphone, tablet en andere USB apparaten van stroom te voorzien en op te laden
150 Watt vermogen
Past in de bekerhouder van je auto
Met bescherming tegen: onder- en overspanning, overladen, oververhitting en kortsluiting
Extra zekering voor bescherming van je auto of camper

  SPECIFICATIONS

2 YEAR WARRANTY

Continuous Power: 150W
Peak Power: 300W
Input Voltage: DC 11-15V (Max 15A)
Output Voltage: AC 230V +/-10%
USB: DC 5V (Max 2100mA)
Sine wave: Modified
Frequency: 50+/-3Hz
Under voltage shutdown: 10.8V or lower
Over voltage shutdown: 15V or higher
Child protection: Yes
Under/over voltage protection: Yes
Over temperature protection: Yes
Short circuit protection: Yes
Overload protection: Yes
Max. amperage: 15A when using 150W powered device
No load current: 0.45A

  SYSTEM REQUIREMENTS

  Converter: 150Watt
  Power Strip: No
  Power supplies: No
  UPS: No
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  DESCRIPTION

Met de EW3990 150W Omvormer 12V naar 230V met een 2.1A USB poort voorzie je onderweg je apparatuur van
stroom. De ingebouwde USB poort zorgt ervoor dat je USB apparaten kunt opladen. Je aangesloten apparatuur
is veilig dankzij de viervoudige bescherming: onder- en over spanning, overladen, oververhitting en
kortsluiting. Sluit de omvormer eenvoudig aan op de sigarettenaansteker. Wist je dat de EW3990 in de
bekerhouder van je auto past?

150 Watt vermogen
De EW3990 Omvormer 12V naar 230V levert 150 Watt continue vermogen met een piekvermogen van maar liefst 300
Watt. Je kunt diverse apparaten aansluiten op de omvormer zoals een LCD-TV, mediaspeler, laptop, koelbox, pomp en
nog veel meer.

Eenvoudig aansluiten op de sigarettenaansteker
Om onderweg apparaten van stroom te voorzien of op te laden sluit je de EW3990 omvormer aan op de
sigarettenaansteker van je auto of camper. Door het doordachte ontwerp past de EW3990 prima in de bekerhouder van
je auto.

Ingebouwde 2.1A USB poort
Laad onderweg gemakkelijk je smartphone, tablet, fotocamera, action camera, draagbare spelcomputer en andere USB
apparaten op via de 2.1A USB poort van de omvormer.

Voorzien van goede beveiliging
De EW3990 omvormer biedt bescherming tegen onder- en over spanning, overladen, oververhitting en kortsluiting.
Daarnaast heeft de EW3990 een zekering voor extra bescherming van je auto. De ¬¬omvormer is niet voorzien van
penaarde.
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  IMAGES
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