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Design inteligente e versátil

 

ACCMUDOX1

Estação de carregamento fácil de utilizar
Estação de base para carregar vários dispositivos

A Philips Multi Dock Station para acessório da luz de trabalho LED da Philips é um acessório sem fios para as

luzes de trabalho da gama Xperion. Colocada numa mesa, pode carregar sem fios dois dispositivos de cada

vez ou simplesmente funcionar como um ponto de armazenamento.

Design inteligente e versátil

Combine a Multi-Dock Station com o "Find My Device"

Carregamento sem fios para vários dispositivos Xperion

LED indicador de carga
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Destaques Especificações
Carregador sem fios

Guarde e carregue as luzes de trabalho1 LED

Xperion em simultâneo com a Multi-Dock

Station da Philips. Coloque-a numa mesa

onde seja mais necessário. De qualquer

forma, deixará as tomadas de alimentação

disponíveis para outros dispositivos.

LED indicador de carga

A Multi-Dock Station da Philips está

equipada com um indicador LED que

apresenta o nível de carga. O indicador pisca

durante o processo de carregamento e fica

verde quando estiver completamente

carregado.

Combinação de acessórios

Concebida a pensar em si, a Multi-Dock

Station da Philips inclui um espaço dedicado

para o telecomando do acessório "Find My

Device", que é uma ferramenta útil para

localizar lâmpadas de trabalho perdidas.

Caraterísticas elétricas

Tipo de cabo de carregamento: Estação de

base com Pogopin

Ranhura de carregamento: 2

Compatibilidade: Xperion UVPI, PILL, SLIM,

POCK

Tipo de ficha: Ficha UE (não incluída para o

Reino Unido)

Voltagem: 110-220 V CA, saída de 5 V

Fonte de alimentação: Cabo

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar

em si

Destaque do produto: Carregamento de

vários dispositivos

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: ACCMUDOX1

Código de encomenda: 01475731

Informações da embalagem exterior

Altura: 22,5 cm

Comprimento: 38,5 cm

Largura: 32 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018014757

EAN3: 8719018014764

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm,

adaptador de 5 V 1 A

Altura: 14,5 cm

Comprimento: 12,2 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 441 g

Descrição do produto

Classificação de proteção contra impactos

(IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP20

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de funcionamento: -10 °C a

40 °C

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de

oficina

Alcance: Xperion 6000

* 2 Compatível com os modelos Xperion 6000 UV Pillar,

Pillar, Slim e Pocket
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