
 

 

Philips
Зарядно устройство за 
iPhone 5

Двойно, USB
Автомобилно зарядно 
устройство

DLP2257V
Свръхбързо зарядно устройство за автомобил
2 USB порта, 1 кабел Apple Lightning
Идеално зарядно устройство, което да държите в автомобила, в комплект с 1 кабел. Зарежда с 

пълна скорост 2 телефона едновременно или един таблет, като възстановява максималния им 

заряд за кратко време в автомобила. Със Smart Protection, за да предпази от повреда ценните 

ви устройства.

Зарежда iPhone 5
• Новият кабел Apple Lightning, 1 метър, включен в комплекта

Превъзходен дизайн
• 2,1 A, зарежда с пълна скорост 2 мобилни телефона едновременно или 1 таблет
• Интелитегнтна защита срещу прегряване, пренапрежение и максималнотокова защита

Върхова ефективност
• Светлинният индикатор показва кога зарежда

Зареждане на iPad, iPhone и iPod
• Компактно 12 V USB зарядно устройство за автомобил за винаги заредени устройства, 
когато пътувате

Съвместимо с таблети и смартфони
• LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson.



 2,1 A, с пълна скорост
5 V/2,1 A, бързо зареждане - зарежда с пълна 
скорост 2 мобилни телефона или 1 таблет

Smart Protection
Осигурява защита от пренапрежение, 
максималнотокова защита и защита от 
прегряване, за да гарантира стабилно изходно 
напрежение за предпазване от повреда на вашето 
устройство

Компактно 12 V USB зарядно 
устройство за автомобил
Компактното зарядно устройство за автомобил 
се включва в 12 V гнездо за запалка на автомобила 
и се свързва към устройството ви чрез USB за 
лесно и удобно зареждане, докато пътувате.

Списък за съвместимост
LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson.

Светлинен индикатор за зареждане
Светлинният индикатор показва кога зарежда
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Съвместимост
• iPhone 6, iPhone 5: дизайн за съединител 

Lightning
• Съвместим с: iPad, iPod, iPhone, GPS устройства, 
Повечето устройства с USB кабел

Кабели
• Приложено: USB към Lightning (iPhone 5)

Захранване
• Изход: 5 V, 2,1 A
• Входна мощност: 10,5 V-18 V, 1,5 A

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: И двете
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 3,5 см
• Бруто тегло: 0,0875 кг
• Нето тегло: 0,046 кг
• Тегло на опаковката: 0,0415 кг
• EAN: 87 12581 66793 1

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 36
• Външен кашон (л x Ш x В): 47 x 35 x 23 см
• Бруто тегло: 4,494 кг
• Нето тегло: 1,656 кг
• Тегло на опаковката: 2,838 кг
• GTIN: 1 87 12581 66793 8

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 22 x 10,5 x 21 см
• Бруто тегло: 0,746 кг
• Нето тегло: 0,276 кг
• Тегло на опаковката: 0,47 кг
• GTIN: 2 87 12581 66793 5

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

7,3 x 16,5 x 1,63 см
• Тегло: 0,027 кг
•

Спецификации
Зарядно устройство за iPhone 5
Двойно, USB Автомобилно зарядно устройство
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