
 

 

Philips
Tablet, κινητό τηλέφωνο, 
γενικής χρήσης

Δύο θύρες USB
Φορτιστής αυτοκινήτου

DLP2257
Εξαιρετικά γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου
με δύο θύρες USB
Φορτίζει ταχύτατα 2 κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα ή ένα tablet, ώστε να είστε έτοιμοι στο λεπτό 

ακόμα και εν κινήσει. Η λειτουργία Smart Protection προστατεύει την πολύτιμη συσκευή σας από 

τυχόν βλάβες, ενώ η λυχνία LED διευκολύνει τη σύνδεση κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Εξαιρετική σχεδίαση
• 2,1A σε πλήρη ταχύτητα, για ταυτόχρονη φόρτιση 2 κινητών τηλεφώνων ή 1 tablet
• Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Κορυφαία απόδοση
• Γρήγορη φόρτιση 5V/2,1A
• 2 θύρες USB, για διπλή φόρτιση
• Η λυχνία υποδεικνύει πότε η συσκευή φορτίζει
• Φορτίστε από την πρίζα 12V του αυτοκινήτου

Ταυτόχρονη φόρτιση πολλών συσκευών
• Συμβατότητα με tablet, smartphone και με τις περισσότερες συσκευές USB
• Λειτουργεί με iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC και πολλές ακόμα συσκευές



 2,1A σε πλήρη ταχύτητα
5V/2,1A για γρήγορη φόρτιση 2 κινητών 
τηλεφώνων ή 1 tablet

Έξυπνη προστασία
Προστασία από υπέρταση, υπερένταση και 
υπερθέρμανση, που εξασφαλίζουν σταθερή ισχύ 
για την προστασία της συσκευής

Φορτίστε από την πρίζα 12V του 
αυτοκινήτου
Ο συμπαγής φορτιστής συνδέεται στην πρίζα 12V 
του αυτοκινήτου και τη συσκευή σας για εύκολη 
και πρακτική φόρτιση εν κινήσει.

Γρήγορη φόρτιση 5V/2,1A
Γρήγορη φόρτιση 5V/2,1A

Διπλή φόρτιση USB
2 θύρες USB, για διπλή φόρτιση

Συμβατότητα με tablet
Συμβατότητα με tablet, smartphone και με τις 
περισσότερες συσκευές USB

Λειτουργεί με iPad και πολλές ακόμα 
συσκευές
Συμβατότητα με iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, 
Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle και με τις περισσότερες συσκευές USB.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
Η λυχνία υποδεικνύει πότε η συσκευή φορτίζει
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPad, Έλεγχος ταυτότητας, 

iPhone, Μονάδες GPS, Συσκευές BlueTooth, Οι 
περισσότερες συσκευές με καλώδιο USB

Ρεύμα
• Έξοδος: 5 V, 2,1 A
• Είσοδος ρεύματος: 10,5 V - 18 V, 1,5 A

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 20 x 3,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,043 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,027 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,016 κ.
• EAN: 87 12581 63961 7

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
33 x 24 x 24,5 εκ.

• Μικτό βάρος: 2,41 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,972 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,438 κ.
• GTIN: 1 87 12581 63961 4

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

22,5 x 10,5 x 11,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,35 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,162 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,188 κ.
• GTIN: 2 87 12581 63961 1

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

3 x 7,5 x 3 εκ.
• Βάρος: 0,027 κ.
•

Προδιαγραφές
Tablet, κινητό τηλέφωνο, γενικής χρήσης
Δύο θύρες USB Φορτιστής αυτοκινήτου
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