
 

 

Philips
Station voor opladen en 
synchronisatie

voor iPhone en iPod

DLM2246
Compact station voor synchronisatie en opladen
een handige, compacte oplossing
Dit station in zakformaat past in elke zak. Zo hebt u altijd een plek om uw iPhone of iPod neer te zetten 

en te synchroniseren. Inclusief oplaadkabel voor een computer of USB-oplader (afzonderlijk 

verkrijgbaar). Uniek driezijdig ontwerp om uw iPhone ook horizontaal neer te kunnen zetten voor het 

kijken naar video's.

Handig USB-station
• USB-station in zakformaat voor eenvoudig opladen
• Uniek driezijdig ontwerp voor het handsfree bekijken van video's
• Mini-USB-synchronisatie- en oplaadkabel



 USB-station in zakformaat
Dit kleine station in zakformaat kunt u via USB 
aansluiten op uw laptop of een USB-wandadapter 
zodat u uw apparaat handig kunt opladen als u thuis 
of onderweg bent.

Uniek driezijdig ontwerp
Dankzij het unieke driezijdige ontwerp kunt u het 
apparaat rechtop of plat op het station plaatsen 
zodat u handsfree video's kunt bekijken. U kunt het 
apparaat via USB aansluiten zodat het wordt 
opgeladen terwijl het op het station staat.

Mini-USB-synchronisatie- en 
oplaadkabel
De meegeleverde mini-USB-kabel verbindt uw 
apparaat met een USB-oplaadapparaat zoals uw 
computer of een USB-wandoplader of -autolader. 
Wanneer uw apparaat op uw computer is 
aangesloten, kunt u uw iPhone of iPod 
synchroniseren met iTunes.
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Kenmerken
• Omdoos (L x B x H): 31 x 28,5 x 24,3 cm •
Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,09 kg
• Nettogewicht: 0,054 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 54092 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

• Brutogewicht: 4.4 kg
• Nettogewicht: 1,944 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,456 kg
• GTIN: 2 87 12581 54092 4

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 15,7 x 8,6 x 10,6 cm
• Brutogewicht: 0,54 kg
• Nettogewicht: 0,324 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 54092 7
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