
 

 

Philips
Dock til opladning og 
synkronisering

til iPhone & iPod

DLA2246
Kompakt dockingstation til synkronisering og opladning
en praktisk løsning i lommestørrelse
Tag docken i lommestørrelse med dig for at give din iPhone eller iPod et sted at stå og synkronisere. 

Der medfølger kabel til opladning via computer eller USB-oplader (kan købes separat). Unik 3-sidet 

design betyder, at din iPhone kan stå vandret, så du kan se video uden at skulle holde enheden.

Praktisk USB-dock
• Praktisk opladning med USB-dock i lommestørrelse
• Unikt design med tre sider til håndfri visning af video
• Mini-USB synkroniserings- og opladningskabel



 USB-dock i lommestørrelse
Den lille dock i lommestørrelse kan sluttes til din 
bærbare computer eller en USB-adapter via USB, så 
du kan oplade din enhed på en praktisk måde, når du 
er hjemme eller på farten.

Unikt design med tre sider
Det unikke design med tre sider gør det muligt 
placere din enhed stående eller liggende i docken for 
håndfri visning af video. Tilslut via USB for at oplade 
din enhed i docken.

Mini-USB synkroniserings- og 
opladningskabel
Det medfølgende mini-USB-kabel sluttes til en USB-
opladningsenhed - f.eks. din computer eller en USB-
oplader eller -biloplader. Når det er sluttet til din 
computer, kan du synkronisere din iPod eller iPhone 
med iTunes.
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Vigtigste nyheder
• GTIN: 1 87 12581 54091 0
•

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

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockingstik

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,09 kg
• Nettovægt: 0,054 kg
• Taravægt: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 54091 3

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 31 x 28,5 x 24,3 cm
• Bruttovægt: 4,3 kg
• Nettovægt: 1,944 kg
• Taravægt: 2,356 kg
• GTIN: 2 87 12581 54091 7

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

15,7 x 8,6 x 10,6 cm
• Bruttovægt: 0,54 kg
• Nettovægt: 0,324 kg
• Taravægt: 0,216 kg
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