Philips
TriDock Travel

pro zařízení iPhone
DLA47000

Prohlížejte a nabíjejte v místě, kam cestujete
s využitím jedinečného 3stranného docku USB
Berte si s sebou zařízení TriDock a nabíjejte zařízení iPhone z laptopu nebo přiloženého zařízení Power
Bug s mezinárodními zásuvkovými adaptéry. Jedinečný design kotví zařízení iPhone ve svislé nebo
horizontální poloze a umožňuje sledování videa bez nutnosti držet zařízení v ruce. Přibalen je i kabel
USB a cestovní pouzdro.
Kompletní řešení napájení
• Nástěnná nabíječka Power Bug USB je součástí dodávky
• Mezinárodní zásuvkové adaptéry jsou součástí dodávky
• Praktické cestovní pouzdro je součástí dodávky
Praktický dock USB
• Dock kapesních rozměrů připojitelný prostřednictvím USB
• Jedinečný třístranný design umožňující sledování videa bez nutnosti držet zařízení v ruce
• Nabíjecí kabel USB je součástí dodávky
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TriDock Travel
pro zařízení iPhone

Specifikace
Rozměry balení
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•

Rozměry balení (Š x V x H): 14,7 x 19 x 6,4 cm
Čistá hmotnost: 0,04 kg
Hrubá hmotnost: 0,136 kg
Hmotnost obalu: 0,096 kg
EAN: 87 12581 43712 1
Počet zahrnutých výrobků: 1
Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal

• Vnější obal (D x Š x V): 61 x 38 x 31 cm
• Čistá hmotnost: 1,44 kg
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Hrubá hmotnost: 10,9 kg
Hmotnost obalu: 9,46 kg
GTIN: 2 87 12581 43712 5
Počet spotřebitelských balení: 36

Vnitřní krabice
•
•
•
•
•
•

Vnitřní obal (D x Š x V): 20,33 x 12,66 x 10,33 cm
Čistá hmotnost: 0,24 kg
Hrubá hmotnost: 1,81 kg
Hmotnost obalu: 1,57 kg
GTIN: 1 87 12581 43712 8
Počet spotřebitelských balení: 6

•
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