
 

 

Philips
Autolader

voor iPhone

DLM55557
Uw iPhone onderweg opladen

Met de autolader laadt u uw iPhone onderweg op, zodat deze helemaal vol is wanneer 
u uw bestemming bereikt. De vervangbare zekering beschermt uw iPhone tegen 
stroompieken en dankzij het LED-lampje ziet u in één oogopslag wanneer u klaar bent.

Power voor onderweg
• Opladen via de 12V-aansluiting in de auto
• Snel opladen: meer vermogen zodat u sneller kunt opladen

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking
• LED-lampje



 Opladen via de 12V-aansluiting in de 
auto
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12V-
uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos 
hierop aansluiten om het onderweg op te laden.

LED-lampje
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een 
oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Snel opladen
U hoeft niet meer eindeloos te wachten tot uw 
apparaat is opgeladen! Dankzij een hoger 
uitgangsvermogen laadt deze oplader uw apparaat 
sneller volledig op dan standaardopladers met 
minder vermogen.
DLM55557/10

Kenmerken
• Nettogewicht: 0,1 kg • Aantal consumentenverpakkingen: 36
•

Compatibiliteit
• Compatibel met: iPhone, iPod

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

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Vermogen
• Uitgang: 5 V ~ 1 A
• Ingangsvermogen: 10,5 V - 18 V ~ 0,6 A

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Brutogewicht: 0,181 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,081 kg

• EAN: 87 12581 50810 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 20 x 10 cm
• Brutogewicht: 0,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
• Nettogewicht: 0,6 kg
• GTIN: 1 87 12581 50810 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 41 x 30,5 x 36,5 cm
• Brutogewicht: 5,65 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,05 kg
• Nettogewicht: 3,6 kg
• GTIN: 2 87 12581 50810 8
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