
 

 

Philips
Stærkt etui med hård 
yderside

til iPhone 3G og 3GS

DLM2261
Snak og surf næsten dobbelt så længe

og beskyt samtidig din iPhone
Oplad og beskyt din iPhone i dette slanke og bløde etui med integreret batteri. Få næsten 
dobbelt så meget taletid, og brug den indbyggede holder til at se video uden at skulle holde 
enheden. Skjult lysindikator for strømstatus samt akustisk kanal til at give lyden retning

Bærbar strøm
• Fordobl din batterikapacitet, og opnå næsten dobbelt så meget taletid
• Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde
• Etui med smalt integreret batteri giver strøm og beskyttelse

Stærk beskyttelse
• Mat og blød overflade giver bedre føling med enheden
• Hårdt etui giver god beskyttelse

Smart design
• Integreret desktop-holder, så du nemt kan se video
• Skjult strømindikator for at bekræfte status på et øjeblik
• Akustisk kanal styrer lyden mod dig
• Mini-USB synkroniserings- og opladningskabel



 Integreret desktop-holder
Den integrerede desktop-holder bag på etuiet giver 
mulighed for at se video på en plan overflade på en 
praktisk måde og med hænderne fri.

Mat og blød overflade
Etuiet har en mat og blød overflade, der giver bedre 
føling med enheden, som ellers kan virke glat i din 
hånd.

Fordobl din batterikapacitet

Nu kan du tale, surfe og nyde musikken og videoerne 
på din iPod eller iPhone dobbelt så længe med 
dobbelt så meget batterikapacitet ved hjælp af et 
kompakt, let batteri.

Skjult strømindikator
Den diskrete og energibevidste LED-lampe, der vises 
med et tryk på en knap, informerer dig om 
batteripakkens strømstatus på et øjeblik.

Virker overalt
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller 
en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed 
med den praktiske batteripakke. Den intelligente 
batteripakke leverer først strøm, så du kan tage 
pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i 
din enhed.

Akustisk kanal
I stedet for at blokere dine højttalere styrer den 
akustiske kanal i bunden af etuiet lyden udad og mod 
dig, så du får den optimale lydoplevelse.

Etui med integreret batteri
Nøjes ikke med at beskytte din iPhone – giv den 
strøm! Nu kan du tale, surfe og nyde musik og 
videoer på din iPhone næsten dobbelt så længe med 
strømmen fra det slanke letvægtsbatteri, som 
problemfrit kan integreres i etuiets bagside.

Mini-USB synkroniserings- og 
opladningskabel
Det medfølgende mini-USB-kabel sluttes til en USB-
opladningsenhed - f.eks. din computer eller en USB-
oplader eller -biloplader. Når det er sluttet til din 
computer, kan du synkronisere din iPod eller iPhone 
med iTunes.

Hårdt etui
Dette hårde etui er lavet af meget slidstærkt 
materiale, som giver stærk beskyttelse til din enhed.
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Vigtigste nyheder
• EAN: 87 12581 54100 2
Design og finish
• Farve(r): Sort

Tilbehør
• Kabler: mini-USB til USB-kabel

Strøm
• Output: 5 V DC, 2 A, 10 W
• Batterikapacitet: 1200 mAh

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 15 x 5,2 cm
• Bruttovægt: 0,182 kg
• Nettovægt: 0,073 kg
• Taravægt: 0,109 kg

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 41,2 x 38,5 x 35,2 cm
• Bruttovægt: 8,112 kg
• Nettovægt: 2,628 kg
• Taravægt: 5,484 kg
• GTIN: 2 87 12581 54100 6

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

32 x 18,5 x 13,3 cm
• Bruttovægt: 1,222 kg
• Nettovægt: 0,438 kg
• Taravægt: 0,784 kg
• GTIN: 1 87 12581 54100 9
•
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