
 

 

Philips
Fästbart batteri

för iPhone & iPod

DLA2260
Prata och surfa nästan dubbelt så länge

med ett fästbart strömpaket
Fördubbla batterikapaciteten och ladda i farten med ett bärbart strömpaket som fästs 
med sugkoppar på baksidan av din iPhone eller iPod. Den medföljande kabeln laddar 
paketet via datorn medan iPhone-/iPod-enheten synkroniserar med iTunes.

Bärbar ström
• Fördubbla din batterikapacitet och få nästan dubbelt så lång samtalstid
• Ladda enhetens batteri när du är i farten
• Mini-USB-kabel för synkronisering och laddning
• Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Se direkt att enheten fungerar
• Dold strömindikatorlampa så att du snabbt ser status

Smart design
• Sugkoppar som fäster bra
• Kompakt och flexibel design för enkel användning



 Fästs med sugkoppar
Batteripaketet fästs säkert på baksidan av enheten 
med hjälp av sugkoppar. De kan enkelt tas bort när 
de inte används.

Kompakt, flexibel design
Den kompakta, flexibla designen innebär att du kan 
använda din enhet även när batteripaketet är påsatt 
och håller på att ladda.

Fördubbla din batterikapacitet

Nu kan du prata, surfa och njuta av musik och 
videoklipp på din iPod eller iPhone nästan dubbelt så 
länge med den fördubblade batterikapaciteten hos 
det kompakta, lätta batteriet.

Ladda upp enhetens batterier
Ha batteriet tillhanda så att du har kraft att ladda 
batteriet för din enhet var du än befinner dig. Du kan 
enkelt ansluta batteriet och ladda batteriet enkelt 
och bekvämt när du är i farten.

Dold strömindikatorlampa

Den dolda lysdioden är både diskret och 
energieffektiv, och visas när du trycker på en knapp. 
På så sätt kan du snabbt kontrollera strömstatusen 
hos batteripaketet.

Fungerar överallt
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i 
närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det 
praktiska batteripaketet. Det intelligenta 
batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort 
paketet efter användning och fortfarande ha ett 
fulladdat batteri i din enhet.

Mini-USB-kabel för synkronisering och 
laddning
Den medföljande mini-USB-kabeln ansluts till en 
USB-laddningsenhet, som datorn eller en USB-vägg- 
eller billaddare. När den ansluts till datorn gör kabeln 
att du kan synkronisera din iPod eller iPhone med 
iTunes.
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Funktioner
• Bruttovikt: 0,171 kg • GTIN: 1 87 12581 54089 7
•

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

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockningsanslutning

Tillbehör
• kablar: 1 Mini-USB-till-USB-kabel

Effekt
• Utgång: 5 V, 500 mA
• Batterikapacitet: 1 200 mAh

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

12,7 x 17,3 x 5,2 cm

• Nettovikt: 0,07 kg
• Taravikt: 0,101 kg
• EAN: 87 12581 54089 0

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 41,5 x 33,5 x 40 cm
• Bruttovikt: 9,7 kg
• Nettovikt: 2,52 kg
• Taravikt: 7,18 kg
• GTIN: 2 87 12581 54089 4

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 32 x 13,3 x 18,5 cm
• Bruttovikt: 1,155 kg
• Nettovikt: 0,42 kg
• Taravikt: 0,735 kg
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