
 

 

Philips
Väggdocka

för iPhone & iPod

DLA2245
Plugin-laddningsdocka

för en säker och praktisk strömlösning
Ge din iPhone eller iPod en trygg och säker laddningsplats. Den unika vadderingen ger 
stöd utan att klumpiga insatser behövs. På kontoret, i sovrummet, i köket - var som helst 
där du behöver en bekväm, kabelfri laddningslösning.

Bekväm monterings- och laddningslösning
• Plugin-laddningsdocka för trygg och säker laddning
• Gör vilket uttag som helst till en praktisk docka

Smart design
• Design utan trassel fungerar utan insatser
• Rörlig docka för bästa placering
• Ladda din iPod eller iPhone säkert

Snabb laddning
• Ger mer ström för snabbare laddning



 Design utan trassel
Vadderingen ger din iPhone eller iPod stöd utan att 
insatser behövs, så du kan hålla det snyggt omkring 
dig. Den döljer också anslutningen när den inte 
används och ger en diskret och attraktiv 
laddningslösning.

Rörlig docka
Själva dockningsanslutningen med 30 stift roterar, 
vilket gör att enheten helt enkelt vilar bakåt mot 
stödet utan att klumpiga hållare eller insatser behövs.

Plugin-laddningsdocka
Den väggmonterade dockan är en trygg och säker 
plats att ladda din iPhone eller iPod. Du bara ansluter 
den till väggen där den fungerar som hållare för din 
iPod eller iPhone - på så sätt kommer din iPod eller 
iPhone upp från golvet där den riskerar att trampas 
på, och bort från ytor där den är i vägen eller riskerar 
att spillas på.

Ladda enheten säkert
Om du ansluter din iPod eller iPhone till en 
kabelbaserad laddare och lämnar den på golvet eller 
på bänkytor riskerar den att trampas på eller skadas 
av spill och stänk. Istället kan du använda en 
väggmonterad laddare för trygg och säker laddning 
av din iPod eller iPhone.

Gör vilket uttag som helst till en docka
På kontoret, i sovrummet, i köket - WallDock kan 
enkelt anslutas överallt där du behöver en praktisk, 
kabelfri laddningslösning. Dessutom är den liten nog 
att ta med på resan, så är du redo att docka och ladda 
när du kommer fram.

Ger mer ström

Sitt inte och vänta på att enheten ska laddas! 
Laddarens högre uteffekt garanterar att enheten är 
fulladdad efter en kortare tid jämfört med 
standardladdare med mindre effekt.
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Funktioner
• GTIN: 1 87 12581 54093 4
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockningsanslutning

Effekt
• Utgång: 5 V, 1 A
• Ineffekt: 100-240 V ~ 0,2 A (max)

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 15,5 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,103 kg
• Nettovikt: 0,06 kg

• Taravikt: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 54093 7

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 31,9 x 24,3 cm
• Bruttovikt: 5,1 kg
• Nettovikt: 2,16 kg
• Taravikt: 2,94 kg
• GTIN: 2 87 12581 54093 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 15,7 x 11,6 x 10,6 cm
• Bruttovikt: 0,372 kg
• Nettovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 0,012 kg
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