
 

 

Philips
Batteripakke, der kan 
kobles på

Til mobiltelefon

DLP2272
Energi på farten

selv når du ikke er i nærheden af en strømkilde
Du kan have den slanke batteripakke med overalt, og den kan tilsluttes til de fleste mobiltelefoner 
for at give et hurtigt boost. Kabel medfølger til opladning via computer eller eksisterende USB-
oplader. Kan bruges med ChargeOn-systemet, hvilket giver problemfri trådløs opladning.

Bærbar strøm
• Fordobl din batterikapacitet, og opnå næsten dobbelt så meget taletid
• Oplad batteriet i din enhed på farten
• Mini-USB synkroniserings- og opladningskabel
• Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Problemfri opladning
• Mød ChargeOn-systemet til nem opladning
• Oplad ved kontakt - ingen tilslutning og frakobling

Smart design
• Fungerer med de fleste etuier, så du altid kan bruge dit yndlingsetui
• Kompakt, fleksibelt design sikrer brugervenlighed
• Skjult strømindikator for at bekræfte status på et øjeblik



 Oplad batteriet i din enhed
Hav altid batteripakken ved hånden, så du har strøm 
til at genoplade batteriet i din enhed, uanset hvor du 
er. Monter blot batteripakken, og få nem og praktisk 
opladning på farten.

Virker overalt
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller 
en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed 
med den praktiske batteripakke. Den intelligente 
batteripakke leverer først strøm, så du kan tage 
pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i 
din enhed.

Mini-USB synkroniserings- og 
opladningskabel
Det medfølgende mini-USB-kabel sluttes til en USB-
opladningsenhed - f.eks. din computer eller en USB-
oplader eller -biloplader. Når det er sluttet til din 
computer, kan du synkronisere din iPod eller iPhone 
med iTunes.

Mød ChargeOn-systemet
Har du strømforsyninger over det hele? Opsæt dit 
ChargeOn-system, og få nem og trådløs opladning! 
Tilslut en opladestation på det sted, hvor du normalt 
oplader dine enheder: på skrivebordet, i køkkenet 
eller på natbordet. Brug derefter de tilkoblingsbare 
batteripakker for at slippe for kabler og sikre, at du 
har reservestrøm, uanset hvor du befinder dig.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: Mobiltelefoner
• Virker med følgende:: Blackberry Tour, Curve, 

Storm & Bold; Google Nexus One, HTC 
Incredible, HD2, Eris & Evo; Microsoft Kin One & 
Kin Two; Samsung Omnia 2; Mange andre 
mobiltelefoner og smartphones, der oplades vha. 
micro- og mini-USB

Strøm
• Output: 5 V, 500 mA
• Strømindtag: 5 V, 500 mA, maks. 2,1 A

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Begge
• Emballagetype: Emballage
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17 x 5,5 cm
• Bruttovægt: 0,179 kg
• Nettovægt: 0,141 kg

• Taravægt: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 57905 0

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 35,4 x 32,4 x 37,4 cm
• Nettovægt: 5,076 kg
• Bruttovægt: 8,844&#10;&#10; kg
• Taravægt: 3,768 kg
• Antal forbrugeremballager: 36
• GTIN: 2 87 12581 57905 4

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

34,4 x 10,4 x 18,1 cm
• Nettovægt: 0,846 kg
• Bruttovægt: 1,374 kg
• Taravægt: 0,528 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• GTIN: 1 87 12581 57905 7
•
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