
 

 

Philips
Aansluitbare accu

voor iPhone en iPod

DLM2260
Bijna twee keer zo lang praten en surfen

met een extra accu
Twee keer zoveel accuvermogen en onderweg opladen dankzij een losse accu. U bevestigt de accu met 

een zuignap aan de achterkant van uw iPhone of iPod en met de meegeleverde kabel wordt de accu 

via uw computer opgeladen en wordt uw iPhone of iPod tegelijkertijd gesynchroniseerd met iTunes.

Draagbare kracht
• Verdubbel het accuvermogen voor bijna twee keer zoveel gesprekstijd.
• Onderweg de accu van uw apparaat opladen
• Mini-USB-synchronisatie- en oplaadkabel
• Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking
• Verborgen vermogensindicator om de status in één oogopslag te zien

Slank design
• Zuignappen voor stevige bevestiging
• Compact, flexibel ontwerp voor gebruiksgemak



 Bevestigen met zuignappen
De accu wordt met zuignappen aan de achterkant 
van uw apparaat bevestigd en kan dus eenvoudig 
worden verwijderd als u deze niet nodig hebt.

Compact, flexibel ontwerp
Dankzij het compacte en flexibele ontwerp kunt u 
uw apparaat nog steeds comfortabel gebruiken als de 
accu is bevestigd en aan het opladen is.

Verdubbel uw accuvermogen

Nu kunt u bijna twee keer zo lang praten, surfen en 
van de muziek en video's op uw iPod of iPhone 
genieten door het dubbele accuvermogen van deze 
compacte, lichte accu.

Altijd een volle accu
Houd deze accu bij de hand, zodat u uw apparaat 
overal kunt opladen. U hoeft de accu alleen maar aan 
te sluiten om uw apparaat onderweg eenvoudig op te 
laden.

Verborgen vermogensindicator

De verborgen LED-indicator is discreet en werkt 
energiebewust en wordt weergegeven door een 
druk op de knop om u in één oogopslag op de 
hoogte te houden van de status van uw accu.

Werkt overal
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of 
autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat 
opladen met de handige extra accu. Deze slimme 
accu werkt als primaire energieleverancier: als u 
deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw 
apparaat nog steeds vol.

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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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart

Accessoires
• Kabels: mini-USB-naar-USB-kabel

Vermogen
• Uitvoer: 5 VDC, 0,5 A, 2,5 W
• Batterijcapaciteit: 1200 mAh

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5,2 x 15 x 12,7 cm
• Brutogewicht: 0,195 kg
• Nettogewicht: 0,101 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,094 kg
• EAN: 87 12581 54090 6

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 41,3 x 33,5 x 39 cm
• Brutogewicht: 10 kg
• Nettogewicht: 3,636 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,364 kg
• GTIN: 2 87 12581 54090 0

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 32,3 x 13,3 x 18,5 cm
• Brutogewicht: 1,45 kg
• Nettogewicht: 0,606 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,844 kg
• GTIN: 1 87 12581 54090 3
•

Specificaties
Aansluitbare accu
voor iPhone en iPod

http://www.philips.com

