
 

 

Philips
Power Bug Travel

Dành cho iPhone

DLM99995
Sạc iPhone tại đích đến của bạn

với bộ sạc tường USB và cáp
Khi bạn đi xa, hãy mang Power Bug cùng bạn để sạc iPhone từ ổ cắm trên tường. Bao 
gồm bộ tiếp hợp chân cắm dành cho Mỹ/Nhật, châu Âu, Hồng Kông/Anh và Úc/New 
Zealand. Cũng kèm cáp sạc USB và túi du lịch tiện lợi.

Xác nhận nhanh thao tác

• Đèn chỉ báo nguồn LED

Giải pháp hoàn chỉnh cho nguồn điện

• Bao gồm túi du lịch tiện lợi

• Bao gồm phích cắm đa quốc gia

• Bao gồm bộ sạc tường USB Power Bug

Sạc iPhone của bạn

• Bộ sạc USB tiện lợi để luôn sạc được tại bất kỳ ổ cắm tường nào

• Bao gồm cáp sạc USB



 

Phích cắm đa quốc gia
Bộ điều hợp phích cắm đa quốc gia giúp dễ dàng đổi 
kiểu chân cắm mà bạn có thể kết nối thiết bị vào - 
thiết yếu và tiện lợi khi bạn đang du lịch đến quốc gia 
có kiểu chân cắm tường khác.

Bộ sạc tường USB tiện lợi
Bộ sạc tường nhỏ gọn cắm vào trong bất kỳ ổ sạc 
tường nào và kết nối đến thiết bị qua USB, để dễ 
dàng và thuận tiện sạc tại nhà, văn phòng hoặc trong 
khi đi du lịch.

Bao gồm cáp sạc USB
Cáp USB đi kèm nối thiết bị với bộ sạc - giống như 
máy tính xách tay hay bộ điều hợp cắm tường USB - 
để dễ dàng tiếp cận với thiết bị trong khi sạc.
DLM99995/97

Những nét chính
• GTIN: 1 06 09585 17261 3
•

Tương thích iPod
• Tương thích với: iPod với đầu nối gắn

Tương thích iPhone
• Tương thích với: iPhone, iPhone 3G

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đóng gói: Thùng các-tông
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 5,1 x 10,2 x 14,1 cm
• Tổng trọng lượng: 0,065 kg
• Trọng lượng: 0,049 kg
• Trọng lượng bì: 0,016 kg
• UPC: 6 09585 17261 6

Hộp các tông ngoài
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

51,6 x 22,4 x 36,8 cm
• Tổng trọng lượng: 3,538 kg
• Trọng lượng: 1,764 kg
• Trọng lượng bì: 1,774 kg
• GTIN: 2 06 09585 17261 0

Hộp các tông trong
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,544 kg
• Trọng lượng: 0,294 kg
• Trọng lượng bì: 0,25 kg
Ngày phát hành  
2012-02-28

Phiên bản: 2.0.2

12 NC: 8670 000 53383
UPC: 6 09585 17261 6

© 2012 Tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. 
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke 
Philips Electronics N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương 
ứng.

www.philips.com

Các thông số
Power Bug Travel
Dành cho iPhone  

http://www.philips.com

