
 

 

Philips
Bộ Sạc Điện Trong Ô Tô

dành cho iPhone và iPod

DLM2205
Sạc iPhone hoặc iPod trong ô tô

có đèn trạng thái thông minh
Bộ sạc thông minh này có công suất lớn hơn để sạc thậm chí còn nhanh hơn. Đèn 3 giai 
đoạn cho biết ngay trạng thái sạc. Với cáp cuộn để dễ dàng sử dụng và ít bị quấn dây cáp, 
còn có kíp an toàn có thể thay thế để bảo vệ chống lại sốc điện.

Sạc điện trên đường đi
• Sạc từ đầu ra 12V của xe ô tô

• Kíp an toàn có thể thay thế sẽ bảo vệ chống lại sốc điện

• Cáp cuộn để dễ dàng sử dụng và ít bị quấn dây cáp

Xác nhận nhanh thao tác
• Đèn trạng thái thông minh cho biết nhanh việc sạc

Sạc nhanh
• Cung cấp thêm năng lượng để sạc nhanh hơn



 Sạc từ đầu ra 12V của xe ô tô

Bộ sạc nhỏ gọn cắm vào trong đầu ra 12 V của xe ô 
tô, và kết nối đến thiết bị của bạn để sạc thật dễ dàng 
và thuận tiện trên đường đi.

Cung cấp thêm năng lượng

Không tốn thời gian ngồi chờ thiết bị sạc điện! Bộ sạc 
có công suất cao hơn này bảo đảm thiết bị được sạc 
đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn hơn so với bộ sạc 
chuẩn, công suất nhỏ hơn.

Đèn trạng thái thông minh
Đèn 3 giai đoạn sẽ phá sáng để báo nhanh trạng thái 
sạc: Trắng hoặc Đỏ = Đã cắm vào, Vàng = Đang sạc, 
Xanh = Sạc đầy đủ.

Kíp an toàn có thể thay thế
Bộ sạc điện trong ô tô có kíp an toàn có thể thay thế, 
bảo vệ thiết bị chống lại sốc điện trong ô tô.

Cáp cuộn
Cáp cuộn nghĩa là sử dụng thuận tiện thiết bị, cũng 
như ít bị quấn dây cáp hơn.
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Những nét chính
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36
C.suất
• Đầu ra: 5 VDC, 1 A, 5 W
• Đầu vào: 10,5-18 VDC, 0,6 A
• Kíp có thể thay thế: 2 A

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đóng gói: Hộp
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 9,5 x 15,5 x 4 cm
• Tổng trọng lượng: 0,104 kg
• Trọng lượng: 0,064 kg
• Trọng lượng bì: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 54098 2

Hộp các tông ngoài

• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 
33,2 x 27 x 37,2 cm

• Tổng trọng lượng: 4,824 kg
• Trọng lượng: 2,304 kg
• Trọng lượng bì: 2,52 kg
• GTIN: 2 87 12581 54098 6

Hộp các tông trong
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

25,3 x 10,2 x 17,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,732 kg
• Trọng lượng: 0,384 kg
• Trọng lượng bì: 0,348 kg
• GTIN: 1 87 12581 54098 9
•
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