
 

 

Philips
Utilização universal, com 
tablet e telemóvel

USB duplo
Carregador de parede

DLP2207
Carregador ultra rápido de tomada

com duas portas USB
Carregue 2 telemóveis em simultâneo à velocidade mais elevada ou carregue um tablet 
à velocidade mais elevada com Protecção inteligente para evitar danos no seu dispositivo 
valioso

Design de carregamento superior
• Velocidade máxima de 2,1 A carrega 2 telemóveis ou 1 tablet em simultâneo
• Protecção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Carregamento de vários dispositivos
• Compatível com tablets, smartphones e a maioria dos dispositivos USB
• Funciona com iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC e muito mais



 Velocidade máxima de 2,1 A
Carregamento rápido de 5 V/2,1 A para carregar 2 
telemóveis ou 1 tablet à velocidade mais elevada

Protecção inteligente
Protecção contra picos de tensão, protecção contra 
picos de corrente e protecção contra 
sobreaquecimento para assegurar uma saída estável 
para proteger o seu dispositivo

Compatível com tablets
Compatível com tablets, smartphones e a maioria 
dos dispositivos USB

Funciona com iPad e muito mais
Compatível com iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, 
Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle e a maioria dos dispositivos USB.
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Alimentação
• Saída: 5 V, 2,1 A
• Entrada de corrente: 100-240 V~ 0,5 A

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

9,5 x 20 x 3,2 cm
• Peso bruto: 0,09 kg
• Peso líquido: 0,073 kg
• Tara: 0,017 kg
• EAN: 87 12581 63965 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 33 x 25 x 24 cm
• Peso bruto: 4,1 kg
• Peso líquido: 2,628 kg
• Tara: 1,472 kg
• GTIN: 1 87 12581 63965 2

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

23,5 x 10,5 x 11 cm
• Peso bruto: 0,63 kg
• Peso líquido: 0,438 kg
• Tara: 0,192 kg
• GTIN: 2 87 12581 63965 9
•

Especificações
Utilização universal, com tablet e telemóvel
USB duplo Carregador de parede
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