
 

 

Philips
TriDock Travel

Para iPhone

DLA47000
Veja e carregue no seu destino

com a base USB de três lados única
Leve TriDock consigo para colocar na base ou carregar o seu iPhone a partir de um computador 

portátil ou dos adaptadores de ficha internacionais Power Bug (fornecidos). O seu design único 

mantém o iPhone nas posições vertical ou horizontal para visualização de vídeos mãos livres. Cabo USB 

e bolsa de viagem incluídos.

Solução de energia completa
• Carregador de parede USB Power Bug incluído
• Fichas para vários países incluídas
• Prática bolsa de viagem incluída

Prática base USB
• Base USB de bolso que liga via USB
• Design de três lados único para visualização de vídeo mãos livres
• Cabo de carregamento USB incluído



 

DLA47000/10
• Peso líquido: 1.44 kg • Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,7 x 19 x 6,4 cm
• Peso líquido: 0,04 kg
• Peso bruto: 0,136 kg
• Tara: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 43712 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 61 x 38 x 31 cm

• Peso bruto: 10,9 kg
• Tara: 9,46 kg
• GTIN: 2 87 12581 43712 5
• Número de embalagens para o consumidor: 36

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

20,33 x 12,66 x 10,33 cm
• Peso líquido: 0,24 kg
• Peso bruto: 18,1 kg
• Tara: 1.57 kg
• GTIN: 1 87 12581 43712 8
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