
 

 

Philips
Estação de alimentação

USB universal

DLM2262
Recarregue várias vezes em movimento

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil
Tenha energia extra a qualquer altura e em qualquer lugar – o acumulador fornece-lhe 
energia extra para mais de duas cargas completas. Incluindo cabos micro e mini USB, cabo 
para iPhone e iPod, arrumação de cabos incorporada e luz de estado de potência oculta.

Carregue os seus dispositivos móveis
• Cabo micro-USB incluído para ligar e carregar
• Cabo mini-USB incluído para ligar e carregar
• Óptimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão

Alimentação portátil
• Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não tem uma fonte de energia próxima
• Recarregue os seus dispositivos várias vezes em movimento
• Funciona com dispositivos USB

Design inteligente
• Indicador de alimentação oculto para confirmar o estado com um olhar
• Arrumação de cabos integrada para manter tudo organizado



 Indicador de alimentação oculto
Discreta e economizadora, a luz LED oculta é visível 
com a pressão de um botão, para o informar sobre 
o estado energético do seu acumulador com apenas 
um olhar.

Funciona em qualquer lugar
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de 
tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do 
seu dispositivo com o acumulador conveniente. O 
acumulador inteligente primeiro fornece energia, 
para que possa remover o acumulador depois da 
utilização e ter a bateria do seu dispositivo 
totalmente carregada.

Arrumação de cabos integrada
Utilize o sistema integrado de arrumação de cabos 
para guardar convenientemente o seu cabo, 
economizar espaço e manter os seus objectos 
organizados durante as suas viagens.

Cabo micro-USB incluído
O cabo micro-USB para USB 2.0 incluído destina-se 
à utilização com telemóveis, câmaras digitais e 
outros dispositivos portáteis com uma ligação 
micro-USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua 
secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que 
possa ligar e carregar sempre que desejar.

Cabo mini-USB incluído
O cabo mini-USB para USB 2.0 incluído destina-se à 
utilização com telemóveis, câmaras digitais e outros 
dispositivos portáteis com uma ligação mini-USB. 
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou 
substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e 
carregar sempre que desejar.

Recarregue várias vezes
Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe 
energia extra para mais de duas cargas completas em 
movimento. Leve-a consigo em viagem para ter 
alimentação de recurso sempre que necessário.

Cabo de sincronização e carregamento 
incluído
O cabo de 30 pinos para USB incluído é essencial 
para a sincronização do seu iPhone ou iPod com o 
iTunes e para o carregamento através do 
computador ou carregador USB. Transporte-o 
consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o 
cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar 
sempre que desejar.

Funciona com dispositivos USB
A unidade universal tem uma ligação USB para 
utilização com o seu dispositivo USB utilizando o 
cabo USB do dispositivo que já possui ou que pode 
adquirir em separado.
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Destaques
• EAN: 87 12581 54097 5 • GTIN: 1 87 12581 54097 2
•

Acessórios
• Cabos: Mini USB e micro USB

Alimentação
• Saída: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Entrada: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Capacidade das pilhas: 3000 mAh

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,8 x 17 x 3,7 cm
• Peso bruto: 0,23 kg
• Peso líquido: 0,17 kg
• Tara: 0,06 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,2 x 37,9 x 30,5 cm
• Peso bruto: 9,17 kg
• Peso líquido: 6,12 kg
• Tara: 3,05 kg
• GTIN: 2 87 12581 54097 9

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

36,5 x 11,9 x 13,5 cm
• Peso bruto: 1.41 kg
• Peso líquido: 1,02 kg
• Tara: 0,39 kg
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