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Dvigubas USB
Automobilinis įkroviklis

DLP2257
Itin greitas automobilinis įkroviklis

su dviem USB jungtimis
Greitai vienu metu įkraukite 2 mobiliuosius telefonus arba planšetinį kompiuterį ir 
atkurkite didžiausią akumuliatoriaus įkrovą automobilyje. Išmanioji apsauga neleidžia 
sugadinti brangių įrenginių. LED lemputė padės rasti kištuką vairuojant naktį

Išskirtinė kroviklio konstrukcija
• 2,1 A srovė – tuo pačiu metu greitai kraunami 2 mobilieji telefonai arba 1 planšetė
• Išmanioji apsauga nuo perkaitimo, viršįtampio ir srovės perviršio

Geriausias našumas
• 5 V / 2,1 A greitas įkrovimas
• 2 USB prievadai, kad vienu metu būtų galima krauti keletą įrenginių
• Indikatoriaus lemputė rodo, kai įkraunama
• Įkraukite iš 12 V lizdo

Įkrauna įvairius prietaisus
• Suderinamas su planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir daugeliu USB įrenginių
• Veikia su „iPad“, „iPhone“, „Nokia“, „Samsung“, LG, HTC ir daugeliu kitų



 2,1 A srovė
5 V / 2,1 A greita įkrova – galite greitai įkrauti 2 
mobiliuosius telefonus arba 1 planšetę

Išmanioji apsauga
Apsauga nuo viršįtampio, srovės perviršio ir 
perkaitimo – stabili išvesties galia ir apsaugotas 
įrenginys

Įkraukite iš 12 V lizdo
Kompaktiškas įkroviklis jungiamas į automobilio 12 V 
lizdą ir prijungiamas prie jūsų įrenginio, kad 
galėtumėte lengvai ir patogiai jį įkrauti kelyje.

5 V / 2,1 A greitas įkrovimas
5 V / 2,1 A greitas įkrovimas

Dvigubas USB įkrovimas
2 USB prievadai, kad vienu metu būtų galima krauti 
keletą įrenginių

Suderinamas su planšetiniais 
kompiuteriais
Suderinamas su planšetiniais kompiuteriais, 
išmaniaisiais telefonais ir daugeliu USB įrenginių

Veikia su „iPad“ ir daugeliu kitų
Suderinamas su „iPad“, „iPhone“, „iPod“, „Nook“, 
LG, „Motorola“, „Samsung“, HTC, „Nokia“, „Sony 
Ericsson“, „Kindle“ ir daugeliu USB įrenginių.

Įkrovos indikatoriaus lemputė
Indikatoriaus lemputė rodo, kai įkraunama
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Suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“, „iPod“, „iPhone”, GPS 
įrenginiais, „Bluetooth“ įrenginiai, Daugeliu 
įrenginių su USB laidu

Maitinimas
• Išvestis: 5 V, 2,1 A
• Maitinimo įvestis: 10,5–18 V, 1,5 A

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 20 x 3,2 cm
• Bendras svoris: 0,043 kg
• Grynasis svoris: 0,027 kg
• Pakuotės svoris: 0,016 kg
• EAN: 87 12581 63961 7

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 36
• Outer carton (L x W x H): 33 x 24 x 24,5 cm
• Bendras svoris: 2,41 kg
• Grynasis svoris: 0,972 kg
• Pakuotės svoris: 1,438 kg
• GTIN: 1 87 12581 63961 4

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 22,5 x 10,5 x 11,3 cm
• Bendras svoris: 0,35 kg
• Grynasis svoris: 0,162 kg
• Pakuotės svoris: 0,188 kg
• GTIN: 2 87 12581 63961 1

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 3 x 7,5 x 3 cm
• Svoris: 0,027 kg
•
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