
 

 

Philips
Harde voedingshoes

Voor iPhone 3G en 3GS

DLM2261
Bijna twee keer zo lang praten en surfen

terwijl u uw iPhone beschermt
Geef uw iPhone extra kracht en bescherming in deze kleine, aaibare hoes met ingebouwde accu 
voor een dubbel zo lange gesprekstijd. Dankzij de ingebouwde standaard kunt u handsfree naar 
video's kijken. Met verborgen statuslampje en akoestisch kanaal voor een gericht geluid

Draagbare kracht
• Hoes met dunne, geïntegreerde accu voedt en beschermt
• Verdubbel het accuvermogen voor bijna twee keer zoveel gesprekstijd.
• Werkt overal en is daarom ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent.

Stevige bescherming
• Harde beschermhoes
• Matte, zachte afwerking

Slank design
• Akoestisch kanaal leidt het geluid naar u
• Verborgen vermogensindicator om de status in één oogopslag te zien
• Ingebouwde tafelstandaard voor gemakkelijk video's bekijken
• Mini-USB-synchronisatie- en oplaadkabel



 Ingebouwde tafelstandaard
Met de geïntegreerde tafelstandaard aan de 
achterkant van de hoes kunt u gemakkelijk, 
handsfree video's bekijken op een plat oppervlak.

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.

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 gebruikt verwijdert, is de accu van uw 
apparaat nog steeds vol.

Akoestisch kanaal geleidt geluid
Het akoestische kanaal onder in de hoes leidt het 
geluid naar buiten en richting u. De luidsprekers 
worden niet geblokkeerd, dus u geniet van optimaal 
geluid.

Hoes met geïntegreerde accu
Bescherming is niet genoeg, u wilt uw iPhone ook 
opladen! Nu kunt u bijna twee keer zo lang praten, 
surfen en genieten van muziek en video's op uw 
iPhone. De stroom van de dunne, lichte accu in de 
achterkant van de hoes maakt het allemaal mogelijk.
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Kenmerken
• Brutogewicht: 0,182 kg • GTIN: 1 87 12581 54100 9
•

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

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart

Accessoires
• Kabels: 1 mini-USB-naar-USB-kabel

Vermogen
• Output: 5 V DC, 500 mA
• Batterijcapaciteit: 1200 mAh

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

12,7 x 15 x 5,2 cm

• Nettogewicht: 0,073 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 54100 2

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 41,2 x 38,5 x 35,2 cm
• Brutogewicht: 8,112 kg
• Nettogewicht: 2,628 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,484 kg
• GTIN: 2 87 12581 54100 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 32 x 18,5 x 13,3 cm
• Brutogewicht: 1,222 kg
• Nettogewicht: 0,438 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,784 kg
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