
 

 

Philips
Pin sạc dự phòng USB

10.000 mAh
Sạc không dây Qi

DLP1011Q
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
hỗ trợ PD và sạc không dây Qi
Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại 
hết pin. Cáp USB-C hỗ trợ PD giúp tối đa năng lượng sạc cho thiết bị hiện đại của bạn. Sạc 
không dây Qi cho phép bạn sạc thiết bị có hỗ trợ chuẩn sạc Qi mà không cần dây cáp.

Hiệu suất cao nhất

• 2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

• Công nghệ không dây Qi

• Cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery

Nguồn di động

• Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Xác nhận nhanh thao tác

• Đèn tín hiệu báo nguồn LED



 

Đèn tín hiệu báo nguồn LED
Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng 
bộ thiết bị đã được nạp điện.

Công nghệ không dây Qi
Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi 
trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động 
khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với 
điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ 
không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này 
để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.

Cổng USB-C hỗ trợ PD
USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng 
dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di 
động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD 
(Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, 
xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và 
lên đến 100W.
DLP1011Q/00

Những nét chính
• GTIN: 1 48 95229 10380 8
•

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

19 x 10,7 x 20,5 cm
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

7,5 x 4,2 x 8,1 inch
• Tổng trọng lượng: 1,75 kg
• Trọng lượng: 1,38 kg
• Trọng lượng bì: 0,37 kg
• Tổng trọng lượng: 3,858 lb
• Trọng lượng: 3,042 lb
• Trọng lượng bì: 0,816 lb
• GTIN: 2 48 95229 10380 5

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

40 x 35 x 22,5 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

15,7 x 13,8 x 8,9 inch
• Tổng trọng lượng: 11 kg
• Trọng lượng: 8,28 kg
• Trọng lượng bì: 2,72 kg
• Tổng trọng lượng: 24,251 lb
• Trọng lượng: 18,254 lb
• Trọng lượng bì: 5,997 lb

Kích thước hộp đóng gói
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 9,5 x 19,5 x 3 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 3,7 x 7,7 x 1,2 inch
• Tổng trọng lượng: 0,28 kg
• Trọng lượng: 0,23 kg
• Trọng lượng bì: 0,05 kg
• Tổng trọng lượng: 0,617 lb
• Trọng lượng: 0,507 lb
• Trọng lượng bì: 0,110 lb
• EAN: 48 95229 10380 1

Phụ kiện
• Cáp: Cáp sạc

Tương thích
• Tương thích với các thiết bị sau đây: Thiết bị sạc 

USB & thiết bị tuân thủ chuẩn sạc không dây Qi

Công suất
• Đầu ra: 37Wh
• Đầu vào nguồn: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A
• Kiểu pin: Li-Polymer
• Dung lượng pin: 10000mAh
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