
 

 

Philips
Power Bug

voor iPhone en iPod

DLM96467
Uw iPod of iPhone opladen

met een compacte USB-wandoplader inclusief kabel
Of u nu gewoon thuis bent of weg van uw computer, met de kleine en handige Power 
Bug laadt u uw iPod of iPhone via het stopcontact of de USB-poort van een computer 
op. USB-kabel voor synchronisatie en opladen meegeleverd.

Uw iPod of iPhone opladen
• Handige USB-oplader om uw apparaat op te laden via het stopcontact.
• USB-oplaadkabel meegeleverd

De onmisbare kabel
• USB-kabel voor het synchroniseren van uw iPod of iPhone met uw computer
• De USB-kabel laadt op via een computer of USB-wandoplader of -autolader
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben

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

Uw apparaat opladen
• Geschikt voor USB-apparaten



 Ideaal als reserve of vervanging
De USB-kabel met 30 pinnen is onmisbaar als u uw 
iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of als 
u uw apparaat via de computer of USB-oplader wilt 
opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw 
bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt 
bent, zodat u uw apparaat altijd kunt synchroniseren 
en opladen wanneer dat nodig is.

Kabel voor het opladen van uw iPod of 
iPhone
Sluit deze USB 2.0-kabel via USB aan op uw 
computer om uw iPod of iPhone eenvoudig op te 
laden. Tevens gebruikt u deze kabel om uw iPod of 
iPhone op te laden via een USB-wandoplader of -
autolader.

Kabel voor het synchroniseren van uw 
iPod of iPhone

Deze USB 2.0-kabel sluit u via USB aan op uw 
computer om uw iPod of iPhone met iTunes te 
synchroniseren voor de overdracht van muziek, 
foto's, toepassingen, updates en meer.

Handige USB-wandoplader
De compacte wandoplader kan worden aangesloten 
op het stopcontact. Zo kunt u uw apparaat via USB 
gemakkelijk thuis, op kantoor of onderweg opladen.

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

USB-oplaadkabel meegeleverd
De meegeleverde USB-kabel verbindt uw apparaat 
met een oplader, zoals uw laptop of een USB-
wandadapter, voor eenvoudige toegang tot uw 
apparaat tijdens het opladen.

Geschikt voor USB-apparaten
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor 
gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van 
het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u 
deze afzonderlijk aanschaffen.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPhone, iPod

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Compatibel met USB
• Compatibel met USB: USB 2.0

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

5,1 x 10,2 x 14,1 cm
• Brutogewicht: 0,065 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,016 kg
• Nettogewicht: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 51156 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Brutogewicht: 0,544 kg
• Nettogewicht: 0,294 kg
• GTIN: 1 87 12581 51156 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 56 x 34,5 x 31 cm
• Brutogewicht: 5,3 kg
• Nettogewicht: 1,764 kg
• GTIN: 2 87 12581 51156 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Gewicht van de verpakking: 3,536 kg
•
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