
 

 

Philips
Väggladdare

till iPad

DLP2232
Ladda din iPad, iPhone och iPod

med en kompakt USB-laddare och synkroniseringskabel
Använd den kompakta och bekväma laddaren med vikbar anslutning för att ladda din iPad, 
iPhone eller iPod från valfritt vägguttag. Den ger mer ström för att snabbare ladda batteriet 
helt. Använd den medföljande kabeln för att synkronisera med iTunes och ladda via datorn.

Den oumbärliga kabeln
• Bra reservkabel att ha tillhands

Snabb laddning
• Ger mer ström för snabbare laddning

Ladda din iPad, iPhone eller iPod
• Praktisk USB-väggladdare så att du kan ladda enheten ur alla vägguttag
• Vikbar kontakt för kompakt förvaring
• Fungerar med USB-baserade enheter



 Ger mer ström

Sitt inte och vänta på att enheten ska laddas! 
Laddarens högre uteffekt garanterar att enheten är 
fulladdad efter en kortare tid jämfört med 
standardladdare med mindre effekt.

Synknings- och laddningskabel medföljer
Den medföljande kabeln för anslutning mellan 30-
stiftskontakt och USB är oumbärlig när du ska 
synkronisera iPod-/iPhone-enheten med iTunes, 
eller ladda den via datorn eller en USB-laddare. Bär 
den med dig, ha den i skrivbordet eller ersätt den du 
tappat bort, så kan du alltid ansluta och ladda 
enheten när du behöver det.

Fungerar med USB-baserade enheter
Den universella enheten har en USB-anslutning så att 
den kan användas med din USB-baserade enhet via 
enhetens USB-kabel, som du antingen redan har eller 
kan köpa separat.
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Funktioner
• Nettovikt: 0,063 kg • GTIN: 1 87 12581 55851 9
•

Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPod, iPhone, de flesta 

enheter via USB-kabel

Tillbehör
• USB-till-30-stiftskabel: för iPad, iPhone och iPod

Effekt
• Utgång: 5 V, 2,1 A
• Ineffekt: 100-240 V ~ 0,2 A

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17 x 5,1 cm
• Bruttovikt: 0,177 kg

• Taravikt: 0,114 kg
• EAN: 87 12581 55851 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 53 x 34,5 x 30,5 cm
• Bruttovikt: 8,295 kg
• Nettovikt: 2,268 kg
• Taravikt: 6,027 kg
• GTIN: 2 87 12581 55851 6

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 33,5 x 16,5 x 13,8 cm
• Bruttovikt: 1,253 kg
• Nettovikt: 0,378 kg
• Taravikt: 0,875 kg
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