
 

 

Philips
Tablet, telefon 
komórkowy, zastosowania 
uniwersalne

Podwójne gniazdo USB
Ładowarka sieciowa

DLP2257
Bardzo szybka ładowarka samochodowa

z dwoma portami USB
Możliwość jednoczesnego ładowania 2 telefonów komórkowych lub tabletu, a wszystko przy 
pełnej prędkości, aby jak najszybciej odzyskać pełną moc. Funkcja Smart Protection dodatkowo 
chroni przed uszkodzeniem urządzenia, a dioda LED pomoże nocą znaleźć wtyczkę.

Doskonały wygląd
• Ładowanie 2 telefonów komórkowych lub 1 tabletu z pełną prędkością 2,1 A
• Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem

Najlepsza wydajność
• Szybkie ładowanie 5 V/2,1 A
• 2 porty USB umożliwiające ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
• Wskaźnik informujący o trwającym ładowaniu
• Ładowanie z gniazda samochodowego 12 V

Ładowanie różnych urządzeń
• Zgodność z tabletami, smartfonami i większością urządzeń USB
• Współpraca z urządzeniami iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC i innymi



 Pełna prędkość 2,1 A
Szybka ładowarka 5 V/2,1 A umożliwia naładowanie 
2 telefonów komórkowych lub 1 tabletu z pełną 
prędkością

Inteligentna ochrona
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 
zabezpieczenie przeciwprzetężeniowe i 
zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewniają stałą 
moc wyjściową i chronią urządzenie

Ładowanie z gniazda samochodowego 
12 V
Po podłączeniu małej ładowarki do gniazda 
samochodowego 12 V można do niej podłączyć 
urządzenie, aby je naładować w trasie.

Szybkie ładowanie 5 V/2,1 A
Szybkie ładowanie 5 V/2,1 A

Podwójne ładowanie przez USB
2 porty USB umożliwiające ładowanie dwóch 
urządzeń jednocześnie

Zgodność z tabletami
Zgodność z tabletami, smartfonami i większością 
urządzeń USB

Współpraca z urządzeniami iPad i 
wieloma innymi
Zgodność z urządzeniami iPad, iPhone, iPod, Nook, 
LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle i większością urządzeń USB

Wskaźnik ładowania
Wskaźnik informujący o trwającym ładowaniu
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Zgodność
• Zgodność z: iPad, iPod, iPhone, Urządzenia GPS, 

Urządzenia Bluetooth, Większość urządzeń z 
przewodem USB

Moc
• Moc wyjściowa: 5 V, 2,1 A
• Wejście zasilania: 10,5–18 V, 1,5 A

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• EAN: 87 12581 68321 4
•

Dane techniczne
Tablet, telefon komórkowy, zastosowania uniwersalne
Podwójne gniazdo USB Ładowarka sieciowa
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