
 

 

Philips
Stacja zasilająca

Ładowana energią słoneczną

Uniwersalny USB

DLM2263
Zawsze naładowany dzięki bateriom słonecznym
i kumulowaniu energii
Zasilanie w dowolnym czasie i miejscu – akumulator zapewnia dodatkową energię doładowania 
poza domem. Łatwe doładowanie za pomocą promieni słonecznych lub za pomocą USB. W 
zestawie wielofunkcyjne przewody oraz ukryty wskaźnik stanu naładowania akumulatora.

Możliwość ładowania urządzeń mobilnych
• Przewód do synchronizacji i ładowania: Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć 

pod ręką
• Przewód micro-USB w zestawie
• Przewód mini-USB w zestawie

Przenośny zasilacz
• Ładowanie promieniami słonecznymi lub za pośrednictwem portu USB komputera
• Ładowanie baterii urządzenia w podróży
• Działa z urządzeniami USB
• Działa wszędzie – sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Elegancka stylistyka
• Ukryty wskaźnik zasilania pozwalający błyskawicznie potwierdzić stan baterii



 Ładowanie baterii urządzenia
Miej pod ręką zestaw akumulatorów, aby 
przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia w 
dowolnym miejscu. Wystarczy podłączyć 
akumulator, aby wygodnie i łatwo naładować 
urządzenie w podróży.

Działa wszędzie
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki ściennej ani 
samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie 
baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu 
akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów 
zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go 
odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

Działa z urządzeniami USB
Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze 
USB, do którego, za pomocą przewodu USB 
(niedołączony do zestawu), można podłączyć 
urządzenie USB.

Ładowanie promieniami słonecznymi
Dla dodatkowej wygody można przeprowadzić 
ładowanie przenośnego zestawu zasilającego za 
pomocą promieni słonecznych, oświetlenia 
wewnątrz pomieszczeń lub portu USB komputera, 
aby móc skorzystać w podróży z dodatkowego 
zasilania.
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Zalety
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): •
Zgodność
• Zgodność z: iPod, iPhone, Telefony komórkowe, 

Większość urządzeń z przewodem USB

Obsługa łącza USB
• Zgodność z USB: USB 2.0

Przewody
• Dołączony: Przewód USB / 30-stykowy (iPhone i 

iPod), Przewód USB / micro-USB, Przewód USB / 
mini-USB

Dane techniczne przewodów
• Długość: 30-stykowy: 0,3 m / Mini-USB i micro-

USB: 0,5 m

Zasilanie
• Moc wyjściowa: 5 V DC, 500 mA
• Pojemność baterii/akumulatora: 1350 mAh

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1

12,7 x 17 x 5,1 cm
• Waga brutto: 0,33 kg
• Waga netto: 0,28 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 54116 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41,3 x 33,5 x 39 cm
• Waga brutto: 14,31 kg
• Waga netto: 10,08 kg
• Ciężar opakowania: 4,23 kg
• GTIN: 2 87 12581 54116 7

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,5 x 13,3 x 32,3 cm
• Waga brutto: 2,22 kg
• Waga netto: 1,68 kg
• Ciężar opakowania: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 54116 0
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