
 

 

Philips
Carregador para 
automóvel

para iPad, iPhone e iPod

DLP2203
Carregar o iPad, iPhone ou iPod no automóvel
com luz de estado inteligente
Este carregador inteligente fornece mais potência para carregamentos ainda mais rápidos. A luz de 

carregamento de 3 fases informa-o sobre o estado de carregamento com apenas um olhar. Com cabo 

retráctil para um acesso fácil e uma menor confusão de cabos e fusível de segurança substituível para 

proteger contra picos de electricidade.

Potência na estrada
• Carregue a partir da saída de 12 V do automóvel
• Cabo retráctil para acesso fácil e menos confusão
• Fusível de segurança substituível protege contra picos de electricidade

Confirme o funcionamento apenas com um olhar
• Luz de estado inteligente indica o carregamento com um olhar

Carregamento rápido
• Fornece mais potência para uma carga mais rápida



 Fornece mais potência

Não fique à espera que o seu aparelho carregue! A 
saída de potência mais elevada deste carregador 
garante que o seu aparelho está totalmente 
carregado num período de tempo mais curto, em 
comparação com os carregadores tradicionais de 
menor potência.

Luz de estado inteligente
A luz de 3 fases brilha para indicar o estado de 
carregamento com um olhar: branco ou vermelho = 
ligado, amarelo = a carregar, verde = carga completa.

Fusível de segurança substituível
O carregador do automóvel dispõe de um fusível de 
segurança substituível que protege o seu dispositivo 
contra picos de electricidade no seu carro.

Cabo retráctil
Um cabo retráctil significa um acesso cómodo ao seu 
dispositivo e menos confusão de cabos.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad, iPod, iPhone

Alimentação
• Saída: 5 V, 2,1 A
• Entrada de corrente: 10,5 V-18 V, 0,6 A
• Fusível substituível: 2A

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,6 x 15,3 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso líquido: 0,06 kg
• Tara: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 55850 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 34 x 26 x 42 cm
• Peso bruto: 5,4 kg
• Peso líquido: 2,16 kg
• Tara: 3,24 kg
• GTIN: 2 87 12581 55850 9

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,727 kg
• Peso líquido: 0,36 kg
• Tara: 0,367 kg
• GTIN: 1 87 12581 55850 2
•
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