
 

 

Philips
Carregador para iPad, 
iPhone e iPod

USB duplo
Car. automóvel

DLP2257I
Carregador ultra rápido para automóvel

2 USB com 1 cabo de 30 pinos da Apple
O kit ideal para ter no automóvel com 1 cabo incluído. Este carrega 2 telemóveis em simultâneo à 

velocidade mais elevada ou carrega um tablet à velocidade mais elevada para recuperar a potência 

máxima num curto espaço de tempo no automóvel. 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

Excelente desempenho
• Luz indicadora avisa quando está a carregar

Carregue o seu iPad, iPhone ou iPod
• Carregador para automóvel USB compacto de 12 V para manter a carga em viagens

Compatível com o carregamento de tablets e smartphones
• LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson.



 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

Carregador para automóvel USB 
compacto de 12 V
O carregador para automóvel compacto liga-se à 
saída 12 V ou ao isqueiro do automóvel e é 
conectado ao seu dispositivo via USB para um 
carregamento fácil e prático durante as viagens.

Lista de compatibilidade
LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson.

Luz indicadora de carregamento
Luz indicadora avisa quando está a carregar
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad, iPod, iPhone, Aparelhos 

GPS, A maioria dos dispositivos com um cabo USB

Cabos
• Incluído: USB para 30 pinos (iPhone e iPod)

Alimentação
• Saída: 5 V, 2,1 A
• Entrada de corrente: 10,5 V - 18 V, 1,5 A

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

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,103 kg
• Peso líquido: 0,058 kg

• Tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 66718 4

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

45,5 x 33 x 23 cm
• Peso bruto: 4,76 kg
• Peso líquido: 2,088 kg
• Tara: 2,672 kg
• GTIN: 1 87 12581 66718 1

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 22 x 10,5 x 21 cm
• Peso bruto: 0,72 kg
• Peso líquido: 0,348 kg
• Tara: 0,372 kg
• GTIN: 2 87 12581 66718 8
•

Especificações
Carregador para iPad, iPhone e iPod
USB duplo Car. automóvel
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