
 

 

Philips
Stacja dokująca na ścianę

dla urządzeń: iPhone i iPod

DLM2245R
Podstawka dokująca

umożliwia bezpieczne i wygodne ładowanie
Bezpieczny i wygodny sposób ładowania telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod. Wyjątkowa 
miękka konstrukcja zapewnia bezpieczne korzystanie bez konieczności używania wkładek. Teraz 
możesz ładować urządzenie w biurze, sypialni, w kuchni lub w innym dowolnym miejscu.

Łatwy montaż i wygodne ładowanie
• Podstawka dokująca zapewnia bezpieczne ładowanie
• Wykorzystaj dowolne gniazdo do wygodnego ładowania

Elegancka stylistyka
• Zgrabna konstrukcja działa bez wkładek
• Obracana stacja dokująca zapewnia wygodę
• Bezpieczne ładowanie urządzenia iPod lub iPhone
• Obracana wtyczka zamiast poplątanych przewodów

Szybkie ładowanie
• Dostarcza więcej mocy i umożliwia szybsze ładowanie



 Zgrabna konstrukcja
Wyściełana górna powierzchnia chroni urządzenie 
iPhone i iPod bez dodatkowych wkładek. Futerał 
okrywa złącze do ładowania, gdy urządzenie nie jest 
w użyciu.

Obracana stacja dokująca
30-stykowe złącze stacji dokujące obraca się, 
umożliwiając wygodne umieszczenie urządzenia bez 
potrzeby szukania dodatkowych podpórek lub 
wkładek.

Bezpieczne ładowanie urządzenia
Urządzenie podłączone do ładowarki przewodowej, 
pozostawione na podłodze lub stole, może zostać 
przypadkowo nadepnięte lub oblane, np. herbatą. 
Ładowarka na ścianę do urządzenia iPhone lub iPod 
to bezpieczniejsze rozwiązanie.

Wykorzystaj dowolne gniazdo do 
ładowania
W biurze, sypialni czy w kuchni – stację dokującą 
możesz podłączyć wszędzie. Możesz ją też zabrać ze 
sobą w podróż i korzystać z niej po przybyciu na 
miejsce.

Większa moc

Nie czekaj więcej, aż Twoje urządzenie w końcu się 
naładuje! Im większa moc wyjściowa ładowarki, tym 
pełniej zostanie naładowane urządzenie w krótszym 
czasie w porównaniu ze standardowymi, mniej 
efektywnymi ładowarkami.

Obracana wtyczka
Obracana wtyczka zamiast poplątanych przewodów
DLM2245R/12

Zalety
• GTIN: 1 87 12581 56487 9
•

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4, iPhone 3G, iPhone 3G, 

iPhone

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: Odtwarzacz iPod ze złączem 

dokowania

Zasilanie
• Moc wyjściowa: 5 V, 1 A
• Wejście zasilania: 100–240 V ~ 0,2 A (maks.)

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Waga brutto: 0,097 kg
• Waga netto: 0,032 kg

• Ciężar opakowania: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 56487 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Waga brutto: 4,861 kg
• Waga netto: 1,152 kg
• Ciężar opakowania: 3,709 kg
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,691 kg
• Waga netto: 0,192 kg
• Ciężar opakowania: 0,499 kg
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