
 

 

Philips
Base para parede

para iPhone e iPod

DLM2245R
Base de carregamento de encaixe

para uma solução de alimentação segura e organizada
Coloque ao seu iPhone ou iPod num lugar seguro para carregar. O design com parte superior 

almofadada proporciona apoio sem necessitar de acessórios difíceis de aplicar. No escritório, no quarto, 

na cozinha - em qualquer local onde necessitar de uma solução de carregamento conveniente e sem 

cabos.

Solução de montagem e carregamento conveniente
• Base de carregamento de encaixe para um carregamento seguro
• Transforme qualquer tomada numa base cómoda

Design inteligente
• Design sem confusão de cabos funciona sem acessórios de encaixe
• Base giratória para um melhor posicionamento
• Carregue o seu iPod ou iPhone com segurança
• Ficha rotativa elimina os emaranhamentos e o desgaste dos cabos

Carregamento rápido
• Fornece mais potência para uma carga mais rápida



 Design sem confusão de cabos
A parte superior almofadada suporta o seu iPhone 
ou iPod sem necessitar da aplicação de acessórios, 
mantendo a área organizar e sem confusão de cabos. 
Também oculta o conector quando este não é 
utilizado, para um solução de carregamento discreta 
e atractiva.

Base giratória
O próprio conector de base de 30 pinos roda, o que 
permite que o seu dispositivo esteja sempre apoiado 
no suporte com a face posterior, sem necessitar de 
bases de suporte pesadas ou da aplicação de 
acessórios.

Carregue o seu dispositivo com 
segurança
Ligar o seu dispositivo a um carregador por cabo e 
deixá-lo no chão ou balcão coloca o seu iPod ou 
iPhone em risco de ser calcado ou danificado ou 
derrames e salpicos. A utilização de um carregador 
montado na parede elevado o seu iPod ou iPhone 
para que este carregue com segurança.

Transforme qualquer tomada numa 
base
No escritório, no quarto, na cozinha - a base 
WallDock pode ser facilmente ligada em qualquer 
lugar onde necessitar de uma solução de 
carregamento cómoda e sem fios. Para além disso, é 
suficientemente pequena para levar consigo quando 
viaja, para estar pronto para colocar na base e 
carregar imediatamente após a chegada.

Fornece mais potência

Não fique à espera que o seu aparelho carregue! A 
saída de potência mais elevada deste carregador 
garante que o seu aparelho está totalmente 
carregado num período de tempo mais curto, em 
comparação com os carregadores tradicionais de 
menor potência.

Ficha rotativa
Ficha rotativa elimina os emaranhamentos e o 
desgaste dos cabos
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Destaques
• EAN: 87 12581 56487 2
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 

3G, iPhone

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod com conector de base

Alimentação
• Saída: 5 V, 1 A
• Entrada de corrente: 100-240 V ~ 0,2 A (máx.)

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso bruto: 0,097 kg
• Peso líquido: 0,032 kg
• Tara: 0,065 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Peso bruto: 4,861 kg
• Peso líquido: 1,152 kg
• Tara: 3,709 kg
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,691 kg
• Peso líquido: 0,192 kg
• Tara: 0,499 kg
• GTIN: 1 87 12581 56487 9
•
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