
 

 

Philips
Stenska priključna postaja

za iPhone in iPod

DLM2245R
Priključna postaja za polnjenje

za varno in enostavno napajanje
Omogočite varno in zanesljivo polnjenje telefona iPhone ali predvajalnika iPod. Zaradi 
edinstvene oblazinjene zasnove z oporo vam ni treba nameščati nerodnih vstavkov. V 
pisarni, spalnici, kuhinji - kjer pač potrebujete rešitev za priročno in brezžično polnjenje.

Priročna rešitev za namestitev in polnjenje
• Priključna postaja za varno in zanesljivo polnjenje
• Katerokoli vtičnico spremenite v priročno priključno postajo

Pametna zasnova
• Zaradi zasnove brez kablov vam ni treba nameščati vstavkov
• Vrtljiva postaja za idealno postavitev
• Varno polnite iPod ali iPhone
• Vrtljivi vtikač odpravlja prepletanje in obrabo kablov

Hitro polnjenje
• Zagotavlja več moči za hitrejše polnjenje



 Zasnova brez kablov
Oblazinjeni zgornji del podpira iPhone ali iPod brez 
vstavkov, zato je mesto polnjenja urejeno in brez 
kablov. Če konektor ni uporabljen, je enostavno 
pospravljen v tej diskretni in privlačni rešitvi za 
polnjenje.

Vrtljiva postaja
30-pinski konektor priključne postaje je vrtljiv, zato 
napravo lahko enostavno naslonite ob oporo brez 
nadležnih postaj ali vstavkov.

Varno polnite napravo
Če napravo vključite v kabelski napajalnik in jo 
pustite na tleh ali pultu, lahko iPod ali iPhone kdo 
pohodi ali polije s tekočinami. Stenski polnilnik pa 
omogoča varno in zanesljivo polnjenje predvajalnika 
iPod ali telefona iPhone.

Katerokoli vtičnico spremenite v 
priključno postajo
V pisarni, spalnici, kuhinji - če potrebujete priročno 
in brezžično rešitev za polnjenje, stensko priključno 
postajo lahko priključite kamorkoli. Poleg tega je tudi 
dovolj majhna, da jo lahko vzamete na pot in napravo 
začnete polniti takoj, ko prispete na cilj.

Zagotavlja več moči

Ne bo vam več treba dolgo čakati, da se naprava 
napolni. Višja izhodna moč tega polnilnika zagotavlja 
hitrejše popolno polnjenje naprave v primerjavi s 
standardnimi polnilniki manjše moči.

Vrtljivi vtikač
Vrtljivi vtikač odpravlja prepletanje in obrabo kablov
DLM2245R/12

Značilnosti
• Neto teža: 0,032 kg • Številka GTIN: 1 87 12581 56487 9
•

Združljivost s telefoni iPhone
• Združljivo z: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Združljivost s predvajalniki iPod
• Združljivo z: iPod s priključnim konektorjem

Napajanje
• Izhod: 5 V, 1 A
• Vhodna moč: 100-240 V ~ 0,2 A (največ)

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Škatla
• Število priloženih izdelkov: 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Bruto teža: 0,097 kg

• Teža embalaže: 0.065 kg
• EAN: 87 12581 56487 2

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 36
• Outer carton (L x Š x V): 38,5 x 31 x 24 cm
• Bruto teža: 4,861 kg
• Neto teža: 1,152 kg
• Teža embalaže: 3,709 kg
• Številka GTIN: 2 87 12581 56487 6

Notranja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 6
• Inner carton (L x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Bruto teža: 0,691 kg
• Neto teža: 0,192 kg
• Teža embalaže: 0,499 kg
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