
 

Докинг станция за
няколко устройства

Xperion 6000

  Интелигентен, универсален дизайн

 

ACCMUDOX1

Лесна за употреба станция за зареждане
Докинг станция за зареждане на няколко устройства
Многофункционалната докинг станция за LED работни светлини Philips е безжичен аксесоар за гамата работни лампи Xperion.
Поставена на маса, тя може безжично да зарежда две устройства наведнъж или просто да се използва като място за
съхранение.

Интелигентен, универсален дизайн
Комбинирайте докинг станцията с "Find My Device"
Безжично зареждане за няколко Xperion устройства
LED индикатор за зареждане



Докинг станция за няколко устройства ACCMUDOX1/10

Акценти Спецификации
Безжично зарядно устройство
Съхранявайте и зареждайте вашите LED Xperion
работни лампи1 едновременно с докинг станция за
няколко устройства Philips. Поставете я на маса там,
където е най-необходима. Така или иначе ще
освободи контакти за други устройства.

LED индикатор за зареждане
Докинг станцията за няколко устройства Philips е
снабдена с LED индикатор, който показва
състоянието на зареждане. Индикаторът мига по
време на зареждането и свети в зелено, когато е
напълно заредено.

Комбинирайте аксесоарите
Проектираната с мисъл за вас докинг станция за
няколко устройства Philips включва специално място
за дистанционното управление "Find My Device",
което е удобен инструмент за локализиране на
изгубени работни лампи.

 

Електрически характеристики
Тип на кабела за зареждане: Докинг станция с
Pogopin
Слот за зареждане: 2
Съвместимост: Xperion UVPI, PILL, SLIM, POCK
Тип на щепсела: Щепсел за ЕС (не е приложен за
Обединеното кралство)
Напрежение:
110 – 220 V AC, изходна мощност 5 V
Източник на електрозахранване: Кабел

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас
Акцент за продукта: Зареждане на няколко
устройства

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: ACCMUDOX1
Код за поръчка: 01475731

Информация за външната опаковка
Височина: 22,5 см
Дължина: 38,5 см
Ширина: 32 см

Данни за опаковката
EAN1: 8719018014757
EAN3: 8719018014764

Информация за опакован продукт
Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A
адаптер
Височина: 14,5 см
Дължина: 12,2 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка:
6
Тегло с батериите: 441 г

Описание на продукта
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP20
Материали и покритие: Здрав ABS
Работна температура: от -10°C до 40°C
Устойчива на:
Грес, масло, стандартни разтворители
Обхват: Xperion 6000

* 2 Съвместимост с Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim и Pocket
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