
 

 

Philips
Andocare de perete

pentru iPhone & iPod

DLM2245R
Staţie de încărcare prin conectare

pentru o soluţie de alimentare sigură şi ordonată
Asiguraţi pentru iPhone sau iPod un loc sigur, fix de încărcare. Designul unic asigură un suport 
moale în partea superioară fără a fi necesare inserţii de fixare incomode. La birou, în dormitor, 
în bucătărie - oriunde aveţi nevoie de o soluţie de încărcare comodă, fără cabluri.

Soluţie de montare și încărcare ingenioasă
• Staţie de încărcare prin conectare pentru încărcare sigură
• Transformaţi orice priză într-o staţie de andocare confortabilă

Design inteligent
• Designul ordonat funcţionează fără inserţii de fixare
• Staţie de andocare pivotantă pentru cea mai bună poziţionare
• Încărcaţi-vă sigur iPod-ul sau iPhone-ul
• Ștecherul rotativ elimină încurcăturile de cabluri și uzura

Încărcare rapidă
• Asigură mai multă energie pentru o încărcare mai rapidă



 Design ordonat
partea superioară cu pernuţe vă acceptă iPhone-ul 
sau iPod-ul fără a fi necesare inserţii de fixare, 
menţinându-vă spaţiul îngrijit și ordonat. Ascunde de 
asemenea conectorul atunci când nu este în uz 
pentru o soluţie discretă și atractivă de încărcare.

Staţie de andocare pivotantă
Conectorul cu 30 de pini al staţiei de încărcare 
pivotează, ceea ce-i permite dispozitivului dvs. să 
stea pur și simplu culcat pe suport, fără a fi necesare 
suporturi greoaie sau inserţii de fixare.

Încărcaţi-vă sigur dispozitivul
Conectarea dispozitivului dvs. la un încărcător pe 
bază de cablu și lăsarea acestuia pe podea sau pe 
spaţiul de lucru creează riscul ca iPod-ul sau iPhone-
ul să fie călcate cu piciorul sau deteriorate prin 
vărsarea de lichide sau stropire. În schimb, utilizarea 
unui încărcător montat pe perete vă ridică iPod-ul 
sau iPhone-ul pentru o încărcare sigură.

Transformaţi orice priză într-o staţie de 
andocare
În birou, dormitor, bucătărie - WallDock se 
conectează cu ușurinţă oriunde aveţi nevoie de o 
soluţie de încărcare confortabilă, fără cablu. În plus, 
este suficient de mică pentru a o lua cu dvs. atunci 
când călătoriţi, deci sunteţi gata să andocaţi și să 
încărcaţi atunci când ajungeţi.

Asigură mai multă energie

Nu staţi să așteptaţi ca dispozitivul dvs. să se încarce! 
Energia de alimentare mai mare a acestui încărcător 
asigură încărcarea completă a dispozitivului dvs. într-
un timp mai scurt în comparaţie cu încărcătoarele 
standard, mai puţin puternice.

Ștecher rotativ
Ștecherul rotativ elimină încurcăturile de cabluri și 
uzura
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Repere
• Greutate netă: 0,032 kg • GTIN: 1 87 12581 56487 9
•

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod cu conector de andocare

Alimentare
• Ieșire: 5 V, 1 A
• Putere de intrare: 100-240 V ~ 0,2 A (max)

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Greutate brută: 0,097 kg

• Greutate proprie: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 56487 2

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,5 x 31 x 24 cm
• Greutate brută: 4,861 kg
• Greutate netă: 1,152 kg
• Greutate proprie: 3,709 kg
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Greutate brută: 0,691 kg
• Greutate netă: 0,192 kg
• Greutate proprie: 0,499 kg
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