
 

 

Philips
Robust hårt skalfodral

för iPhone 3G och 3GS

DLM2261
Prata och surfa nästan dubbelt så länge

medan du skyddar din iPhone
Ladda och skydda din iPhone i ett slimmat, mjukt fodral med inbyggt batteri. Prata nästan 
dubbelt så lång tid, och använd det inbyggda stativet för handsfree-videovisning. En dold 
strömstatuslampa plus en akustisk kanal som riktar ljudet

Bärbar ström
• Fördubbla din batterikapacitet och få nästan dubbelt så lång samtalstid
• Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla
• Fodral med tunt, inbyggt batteri ger ström och skydd

Starkt skydd
• En matt, mjuk yta ger enheten ett tryckkänsligt lager
• Hårt skalfodral som skyddar

Smart design
• Inbyggt skrivbordsstativ gör det enkelt att se på video
• Dold strömindikatorlampa så att du snabbt ser status
• Ljudkanal som riktar ljudet mot dig
• Mini-USB-kabel för synkronisering och laddning



 Inbyggt skrivbordsstativ
Det inbyggda skrivbordsstativet på fodralets baksida 
gör att du kan se på video var som helst där det finns 
en plan yta.

Matt, mjuk yta
Det här fodralets matta och mjuka yta ger ett 
tryckkänsligt lager och en ökad säkerhetskänsla för 
enheten, som annars kan kännas hal i handen.

Fördubbla din batterikapacitet

Nu kan du prata, surfa och njuta av musik och 
videoklipp på din iPod eller iPhone nästan dubbelt så 
länge med den fördubblade batterikapaciteten hos 
det kompakta, lätta batteriet.

Dold strömindikatorlampa
Den dolda lysdioden är både diskret och 
energieffektiv, och visas när du trycker på en knapp. 
På så sätt kan du snabbt kontrollera strömstatusen 
hos batteripaketet.

Fungerar överallt
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i 
närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det 
praktiska batteripaketet. Det intelligenta 
batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort 
paketet efter användning och fortfarande ha ett 
fulladdat batteri i din enhet.

Ljudkanal
Istället för att blockera högtalarna så riktar 
ljudkanalen i fodralets bas ljudet utåt och mot dig, 
vilket optimerar ljudupplevelsen.

Fodral med inbyggt batteri
Skydda inte bara din iPhone – ladda den också! Nu 
kan du prata, surfa och njuta av musik och video på 
din iPhone nästan dubbelt så länge med den ström du 
får från det tunna, lätta batteriet som är smidigt 
inbyggt i fodralets baksida.

Mini-USB-kabel för synkronisering och 
laddning
Den medföljande mini-USB-kabeln ansluts till en 
USB-laddningsenhet, som datorn eller en USB-vägg- 
eller billaddare. När den ansluts till datorn gör kabeln 
att du kan synkronisera din iPod eller iPhone med 
iTunes.

Hårt skalfodral
Det här hårda fodralet är tillverkat i ett mycket 
hållbart material och utgör ett kraftfullt skydd för din 
enhet.
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Funktioner
• GTIN: 1 87 12581 54100 9
•

Design och finish
• Färg(er): svart

Tillbehör
• kablar: mini-USB-till-USB-kabel

Effekt
• Utgång: 5 VDC, 2 A, 10 W
• Batterikapacitet: 1200 mAh

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 15 x 5,2 cm
• Bruttovikt: 0,182 kg
• Nettovikt: 0,073 kg

• Taravikt: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 54100 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 41,2 x 38,5 x 35,2 cm
• Bruttovikt: 8,112 kg
• Nettovikt: 2,628 kg
• Taravikt: 5,484 kg
• GTIN: 2 87 12581 54100 6

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 32 x 18,5 x 13,3 cm
• Bruttovikt: 1,222 kg
• Nettovikt: 0,438 kg
• Taravikt: 0,784 kg
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