
 

 

Philips
Fali dokkoló

iPhone és iPod készülékekhez

DLM2245R
Dugaszolható töltődokkoló

a biztonságos és rendezett áramellátás biztosítására
Gondoskodjon egy biztonságos töltőhelyről iPhone vagy iPod készüléke számára. Az egyedülálló, 

párnázott kialakítás biztonságos használatot nyújt ügyetlen beillesztő betétek nélkül. Használja az 

irodában, a hálószobában, a konyhában - bárhol, ahol egy kényelmes, kábelmentes töltési megoldásra 

van szüksége.

Kényelmes beillesztés és töltés
• Dugaszolható töltődokkoló a biztonságos és kényelmes töltéshez
• Bármelyik fali csatlakozót kényelmes dokkolóvá alakíthatja

Intelligens kivitel
• Rendezett használatot biztosító kialakítás beillesztő betétek nélkül
• Forgatható és dönthető dokkoló az optimális elhelyezés érdekében
• Az iPod vagy iPhone készülékek biztonságos töltése
• A forgatható csatlakozó megakadályozza a kábelek összetekeredését és elhasználódását

Rövid töltési idő
• Nagyobb energiaellátás, gyorsabb töltés



 Rendezett használatot biztosító 
kialakítás
A párnázott felső rész beillesztő részek nélkül 
támogatja iPhone vagy iPod készülékét tiszta és 
rendezett használatot biztosítva. Emellett, takarást 
biztosít a diszkrét és vonzó töltési megoldás által 
éppen nem használt csatlakozó számára.

Forgatható és dönthető dokkoló
A 30-érintkezős dokkolóegység forgatható és 
dönthető csatlakozója lehetővé teszi, hogy 
hátrahajtva is biztos helyzetben helyezkedhessen el, 
támaszok, ügyetlen tartóegységek vagy beillesztő 
betétek nélkül.

A készülék biztonságos töltése
Egy, a padlón vagy munkafelületen elhelyezett, 
kábeles töltőeszköz veszélynek teszi ki iPod vagy 
iPhone készülékét: ráléphetnek, vagy ráfröccsenhet, 
ráömölhet valamilyen folyadék. A magasabban 
elhelyezhető, falra szerelhető töltőkészülék ellenben 
tökéletesen biztonságos és megbízható töltést 
biztosít iPod vagy iPhone készüléke számára.

Bármelyik fali csatlakozót dokkolóvá 
alakíthatja
Az irodában, a hálószobában vagy a konyhában - a 
WallDock fali dokkoló bárhol egyszerűen biztosít 
kényelmes, kábel nélküli töltési megoldást. Kis 
méretéből adódóan bárhova magával is viheti, és 
megérkezés után használatba helyezheti.

Nagyobb energiaellátás

Nem kell tétlenül ülnie, amíg készüléke tölt! A 
töltőkészülék nagyobb kimeneti teljesítménye 
rövidebb töltési időt biztosít, mint más, 
hagyományos, és kisebb teljesítményű 
töltőkészülékek.

Forgatható csatlakozó
A forgatható csatlakozó megakadályozza a kábelek 
összetekeredését és elhasználódását
DLM2245R/12

Fénypontok
• EAN: 87 12581 56487 2
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod dokkoló csatlakozóval

Táplálás
• Kimeneti teljesítmény: 5 V, 1 A
• Tápfeszültség bemenet: 100-240 V ~ 0,2 A (max.)

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,097 kg
• Nettó tömeg: 0,032 kg
• Táratömeg: 0,065 kg

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Bruttó tömeg: 4,861 kg
• Nettó tömeg: 1,152 kg
• Táratömeg: 3,709 kg
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,691 kg
• Nettó tömeg: 0,192 kg
• Táratömeg: 0,499 kg
• GTIN: 1 87 12581 56487 9
•
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