
 

 

Philips
Powerbank USB

10000 mAh
Mata Qi do bezprzew. ładowania

DLP1011Q
Smukły powerbank o dużej mocy

z PD i ładowaniem bezprzewodowym Qi
Duża pojemność 10 tys. mAh z bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Już nie musisz się 

martwić, gdy telefon jest rozładowany. Przewód USB-C z PD zapewnia maksymalną moc ładowania. 

Bezprzewodowe ładowanie Qi umożliwia ładowanie urządzeń obsługujących technologię Qi bez użycia 

kabla.

Najlepsza wydajność
• 2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
• Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi
• Port USB-C z obsługą technologii Power Delivery

Przenośny zasilacz
• Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Błyskawiczne sprawdzenie działania
• Wskaźnik zasilania LED



 Wskaźnik zasilania LED
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że 
urządzenie jest podłączone do zasilania.

Technologia ładowania 
bezprzewodowego zgodna ze 
standardem Qi
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania 
stosowana w wielu smartfonach i innych 
urządzeniach przenośnych. Maty do 
bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają 
certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi 
urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy 
położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez 
wysiłku.

Port USB-C z PD
USB-C to najnowsze złącze ładowania stosowane 
obecnie w urządzeniach mobilnych, takich jak 
telefony komórkowe, kamery zewnętrzne i tablety. 
PD (Power Delivery) to standard USB dla zasilania, 
który określa standard dla mocy 15 W, 27 W, 45 W 
i do 100 W.
DLP1011Q/00

Zalety
• Pojemność baterii/akumulatora: 10 000 mAh
•

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

19 x 10,7 x 20,5 cm
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

7,5 x 4,2 x 8,1 cala
• Waga brutto: 1,75 kg
• Waga netto: 1,38 kg
• Waga opakowania: 0,37 kg
• Waga brutto: 3,858 lb
• Waga netto: 3,042 lb
• Waga opakowania: 0,816 lb
• GTIN: 2 48 95229 10380 5

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

40 x 35 x 22,5 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

15,7 x 13,8 x 8,9 cala
• Waga brutto: 11 kg
• Waga netto: 8,28 kg
• Waga opakowania: 2,72 kg
• Waga brutto: 24,251 lb
• Waga netto: 18,254 lb
• Waga opakowania: 5,997 lb
• GTIN: 1 48 95229 10380 8

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 19,5 x 3 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,7 x 7,7 x 1,2 cala
• Waga brutto: 0,28 kg
• Waga netto: 0,23 kg
• Waga opakowania: 0,05 kg
• Waga brutto: 0,617 lb
• Waga netto: 0,507 lb
• Waga opakowania: 0,110 lb
• EAN: 48 95229 10380 1

Akcesoria
• Przewody: Przewód do ładowania

Zgodność
• Współpracuje z następującymi urządzeniami: 

Urządzenia z funkcją ładowania przez USB oraz 
urządzenia zgodne z technologią bezprzewodową 
Qi

Moc
• Wyjście: 37 Wh
• Wejście zasilania: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
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