
 

 

Philips
TriDock Travel

Do telefonu iPhone

DLA47000
Przeglądaj zasoby i ładuj urządzenie w miejscu pobytu
dzięki wyjątkowej, trójstronnej stacji dokującej USB
Zabierz ze sobą stację dokującą TriDock, aby podłączyć telefon iPhone do laptopa i ładować go za jego 

pośrednictwem lub za pomocą ładowarki Power Bug wyposażonej w przejściówki do obsługi gniazdek 

elektrycznych w wielu krajach. Wyjątkowa konstrukcja umożliwia ustawienie telefonu iPhone w pozycji 

pionowej lub poziomej, co pozwala na oglądanie filmów wideo bez konieczności trzymania urządzenia 

w rękach. Zestaw zawiera przewód USB i pokrowiec podróżny.

Kompleksowe rozwiązanie zasilające
• Ładowarka USB Power Bug w zestawie
• Zestaw obejmuje wtyki do obsługi gniazdek elektrycznych w wielu krajach
• Wygodny pokrowiec podróżny w zestawie

Wygodna stacja dokująca USB
• Kieszonkowa stacja dokująca podłączana do portu USB
• Wyjątkowa trójstronna konstrukcja umożliwia oglądanie filmów wideo bez konieczności 

trzymania urządzenia w rękach
• Przewód USB do ładowania w zestawie



 

DLA47000/10
• Waga netto: 1,44 kg •
Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,7 x 19 x 6,4 cm
• Waga netto: 0,04 kg
• Waga brutto: 0,136 kg
• Ciężar opakowania: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 43712 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

61 x 38 x 31 cm

• Waga brutto: 10,9 kg
• Ciężar opakowania: 9,46 kg
• GTIN: 2 87 12581 43712 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 36

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,33 x 12,66 x 10,33 cm
• Waga netto: 0,24 kg
• Waga brutto: 1,81 kg
• Ciężar opakowania: 1,57 kg
• GTIN: 1 87 12581 43712 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
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