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Lataustelakointiasema

turvalliseen ja kätevään lataukseen
Valitse iPhonellesi tai iPodillesi turvallinen latauspaikka. Ainutlaatuinen pehmustettu 
muotoilu ilman hankalia lisäosia. Toimistoon, makuuhuoneeseen, keittiöön - kaikkialle, 
missä tarvitaan kätevää, langatonta latausratkaisua.

Kätevä kiinnitys- ja latausratkaisu
• Telakointiasema turvalliseen lataamiseen
• Muuta mikä tahansa pistorasia käteväksi telakointiasemaksi

Tyylikäs
• Siisti muotoilu toimii ilman lisäosia
• Kääntyvän telakan asentoa voi muuttaa
• Lataa iPodisi tai iPhonesi turvallisesti
• Kääntyvä liitin auttaa vähentämään johtojen sotkeentumista ja kulumista

Nopea lataus
• Lisää tehoa, lataa entistä nopeammin



 Siisti muotoilu
Pehmustettu yläosa tukee iPhonea tai iPodia ilman 
lisäosia pitäen paikat siisteinä. Liitin on poissa 
näkyviltä, kun sitä ei käytetä, mikä tekee 
latausratkaisusta erittäin miellyttävän.

Kääntyvä telakka
30-nastainen telakkaliitin kääntyy, minkä ansiosta 
laite voi nojata tukeen ilman hankalia lisäosia.

Lataa laitteesi turvallisesti
Laitteen liittämisessä kaapelilla laturiin ja jättämisessä 
lattialle tai kaapin päälle on se riski, että iPodin tai 
iPhonen päälle astutaan tai kaadetaan nesteitä. 
Seinään kiinnitettävä laturi nostaa iPodin tai iPhonen 
suojaan latauksen ajaksi.

Muuta pistorasia telakointiasemaksi
Toimistossa, makuuhuoneessa, keittiössä - 
WallDock on helppo liittää mihin tahansa, missä 
tarvitaan kätevää johdotonta latausratkaisua. Se 
kulkee myös kätevästi mukana matkoilla.

Lisää tehoa

Älä enää odota laitteen latautumista! Laturin 
tavallista suurempi lähtöteho takaa, että laite latautuu 
täyteen nopeammin kuin tavallisilla, tehottomammilla 
latureilla.

Kääntyvä liitin
Kääntyvä liitin auttaa vähentämään johtojen 
sotkeentumista ja kulumista
DLM2245R/12

Kohokohdat
• EAN: 87 12581 56487 2
iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod ja telakointiliitin

Virta
• Lähtö:: 5 V, 1 A
• Virransyöttö: 100–240 V ~ 0,2 A (enint.)

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Kokonaispaino: 0,097 kg
• Nettopaino: 0,032 kg
• Taara: 0,065 kg

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38,5 x 31 x 24 cm
• Kokonaispaino: 4,861 kg
• Nettopaino: 1,152 kg
• Taara: 3,709 kg
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Kokonaispaino: 0,691 kg
• Nettopaino: 0,192 kg
• Taara: 0,499 kg
• GTIN: 1 87 12581 56487 9
•
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