
 

 

Philips
Nástenný dok

pre iPhone a iPod

DLM2245R
Pripájací nabíjací dok

pre bezpečné a šikovné riešenie napájania
Poskytnite svojmu zariadeniu iPhone alebo iPod nerušené a bezpečné miesto na nabíjanie. Jedinečný 

dizajn s vypchávkou navrchu poskytuje podporu bez potreby použiť nemotorné vkladacie nástavce. V 

kancelárii, spálni či kuchyni – kdekoľvek potrebujete praktické riešenie na nabíjanie bez káblov.

Praktické riešenie na uchytenie a nabíjanie
• Pripájací nabíjací dok na bezpečné a spoľahlivé nabíjanie
• Zmeňte ľubovoľnú zásuvku na praktický dok

Praktický dizajn
• Konštrukcia zabezpečujúca poriadok nevyžaduje používanie vkladacích nástavcov
• Otočný dok pre najlepšie umiestnenie
• Bezpečné nabíjanie vašich zariadení iPod alebo iPhone
• Otočná koncovka zabráni zamotávaniu a odieraniu káblov

Rýchle nabíjanie
• Zabezpečí vyšší výkon a tým aj rýchlejšie nabíjanie



 Konštrukcia zabezpečujúca poriadok
Vypchávka navrchu podoprie váš iPhone alebo iPod 
bez potreby použiť vkladacie nástavce, takže okolo 
seba budete mať poriadok. Okrem toho zakryje 
konektor, keď sa nepoužíva, vďaka čomu získate 
diskrétne a príťažlivé riešenie nabíjania.

Otočný dok
Samotný 30-kolíkový konektor doku je otočný, 
vďaka čomu môžete zariadenie jednoducho oprieť 
dozadu o podložku bez potreby používať 
nemotorné kolísky alebo vkladacie nástavce.

Bezpečné nabíjanie vašich zariadení
Keď zapojíte váš iPod alebo iPhone do káblovej 
nabíjačky a necháte ho na dlážke alebo pracovnom 
stole, vystavujete ho riziku, že naň niekto stúpi alebo 
ho postrieka či obleje, a tým poškodí. No nabíjačka 
upevniteľná na stenu zdvihne váš iPod alebo iPhone 
nad zem a umožní tak bezpečné a spoľahlivé 
nabíjanie.

Zmeňte ľubovoľnú zásuvku na dok
V kancelárii, spálni či kuchyni – WallDock sa dá 
jednoducho zapojiť kdekoľvek, kde potrebujete 
praktický priestor na nabíjanie bez káblov. Navyše je 
dostatočne malý, aby ste si ho mohli vziať so sebou 
na cesty. Preto po príchode môžete zariadenie 
rovno vložiť do doku a nabíjať.

Zabezpečí vyšší výkon

Neposedávajte pri čakaní, kým sa vaše zariadenie 
nabije! Vyšší výstupný výkon tejto nabíjačky 
zabezpečí, že sa vaše zariadenie úplne nabije za kratší 
čas v porovnaní s bežnými, menej výkonnými 
nabíjačkami.

Otočná koncovka
Otočná koncovka zabráni zamotávaniu a odieraniu 
káblov
DLM2245R/12

Hlavné prvky
• GTIN: 1 87 12581 56487 9
•

Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod s konektorom doku

Príkon
• Výstup: 5 V, 1 A
• Príkon: 100 – 240 V ~ 0,2 A (max)

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,097 kg
• Čistá hmotnosť: 0,032 kg

• Hmotnosť obalu: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 56487 2

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,5 x 31 x 24 cm
• Hmotnosť brutto: 4,861 kg
• Čistá hmotnosť: 1,152 kg
• Hmotnosť obalu: 3,709 kg
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,691 kg
• Čistá hmotnosť: 0,192 kg
• Hmotnosť obalu: 0,499 kg
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