
 

 

Philips
Nabíječka do auta

pro iPad, iPhone a iPod

DLP2203
Nabíjejte zařízení iPad, iPhone nebo iPod v autě
pomocí inteligentního stavového indikátoru
Tato inteligentní nabíječka má vyšší výkon, takže rychleji dosahuje plného nabití. Díky 3stupňovému 

světlu vidíte stav nabíjení na první pohled. Je vybavena krouceným kabel pro snadný přístup a omezení 

nepřehledné změti kabelu, plus vyměnitelnou tavnou pojistkou chránící před elektrickými rázy.

Napájení na cestách
• Nabíjení ze zásuvky 12 V automobilu
• Kroucený kabel pro snadný přístup a pořádek v kabelech
• Vyměnitelná tavná pojistka chránící před elektrickými rázy

Potvrzení operací na první pohled
• Inteligentní stavový indikátor zobrazuje stav nabíjení na první pohled

Rychlé nabíjení
• Rychlejší nabití díky vyššímu výkonu



 Vyšší výkon

Nečekejte hodiny, než se vaše zařízení nabije! Vyšší 
výstupní výkon této nabíječky zajistí plné nabití 
vašeho zařízení v kratším čase oproti standardním, 
méně výkonným nabíječkám.

Inteligentní stavový indikátor
Třístupňové světlo zobrazuje stav nabíjení na první 
pohled: bílé nebo červené = připojeno, žluté = 
nabíjení, zelené = plně nabito.

Vyměnitelná tavná pojistka
Nabíječka do auta je vybavena vyměnitelnou tavnou 
pojistkou, která vaše zařízení chrání před 
elektrickými rázy v autě.

Kroucený kabel
Kroucený kabel znamená pohodlný přístup k vašemu 
zařízení a větší pořádek v kabelech.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad, iPod, iPhone

Spotřeba
• Výstup: 5 V, 2,1 A
• Maximální příkon: 10,5 V - 18 V, 0,6 A
• Výměnná pojistka: 2 A

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 3,6 x 15,3 x 9,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,101 kg
• Čistá hmotnost: 0,06 kg
• Hmotnost obalu: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 55850 5

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 34 x 26 x 42 cm
• Hrubá hmotnost: 5,4 kg
• Čistá hmotnost: 2,16 kg
• Hmotnost obalu: 3,24 kg
• GTIN: 2 87 12581 55850 9

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,727 kg
• Čistá hmotnost: 0,36 kg
• Hmotnost obalu: 0,367 kg
• GTIN: 1 87 12581 55850 2
•

Specifikace
Nabíječka do auta
pro iPad, iPhone a iPod  

http://www.philips.com

