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Avtomobilski pretvornik za uporabo Laptopa preko cigaretnega vžigalnika. Za izhodni signal lahko izberete stabilizirane napetosti od 15 do 24 V. 
ima zaščito pred kratkim stikom in prenapolnjenostjo. 
 
Vhodna napetost  11 do 14 V DC (enosmerna napetost) = 
Izhodne napetosti 15 / 16 / 18 / 19 in 20 V DC (enosmerna napetost) = max. 3,5 A (ca. 70 W), 22 / 24 V DC (enosmerna napetost) = 

/ max. 2,9 A 
Varovalka   10 A 
Velikost   90 x 60 x 23 mm 
 
Dobava vključuje letev z vtiči za vse najbolj uporabne vtičnice za Notebooke. 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe 
materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov 
ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk 
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica 

nestrokovnega spajkanja 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. 
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so 
izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 
let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 


