
 

 

Philips
Aansluitbare accu

voor iPhone en iPod

DLP2276
Energie voor onderweg

zelfs als er geen stopcontact in de buurt is
Deze handige accu voor uw iPhone of iPod neemt u overal mee naartoe voor een snelle 
oplaadbeurt. De meegeleverde kabel laat u opladen via de computer of een bestaande USB-
oplader. Compatibel met het ChargeOn-systeem voor moeiteloos draadloos opladen.

Draagbare kracht
• Verdubbel het accuvermogen voor bijna twee keer zoveel gesprekstijd
• Onderweg de accu van uw apparaat opladen
• Mini-USB-synchronisatie- en oplaadkabel
• Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Moeiteloos opladen
• Ontdek het ChargeOn-systeem voor moeiteloos opladen
• Opladen bij contact – niet meer aansluiten en loskoppelen

Slank design
• Zuignappen voor stevige bevestiging
• Werkt met de meeste hoezen, zodat u gewoon uw favoriete hoes kunt gebruiken
• Compact, flexibel ontwerp voor gebruiksgemak
• Verborgen vermogensindicator om de status in één oogopslag te zien



 Altijd een volle accu
Houd deze accu bij de hand, zodat u uw apparaat 
overal kunt opladen. U hoeft de accu alleen maar aan 
te sluiten om uw apparaat onderweg eenvoudig op te 
laden.

Werkt overal
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of 
autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat 
opladen met de handige extra accu. Deze slimme 
accu werkt als primaire energieleverancier: als u 
deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw 
apparaat nog steeds vol.

Mini-USB-synchronisatie- en 
oplaadkabel
De meegeleverde mini-USB-kabel verbindt uw 
apparaat met een USB-oplaadapparaat zoals uw 
computer of een USB-wandoplader of -autolader. 
Wanneer uw apparaat op uw computer is 
aangesloten, kunt u uw iPhone of iPod 
synchroniseren met iTunes.

Ontdek het ChargeOn-systeem
Te veel voedingsapparaten om u heen? Installeer een 
ChargeOn-systeem voor moeiteloos draadloos 
opladen! Sluit de voet aan op de plek waar u meestal 
uw apparaten oplaadt - in de keuken, in uw kantoor 
of op uw nachtkastje. Gebruik vervolgens 
aansluitbare (reserve)accu's voor uw apparaten en 
doe alle snoeren de deur uit.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPod, iPhone

Vermogen
• Uitvoer: 5 V, 500 mA
• Ingangsvermogen: 5 V, 500 mA, max. 2,1 A

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Beide
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17 x 5.5 cm
• Brutogewicht: 0,162 kg
• Nettogewicht: 0,126 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 57909 8

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 35,4 x 32,4 x 37,4 cm
• Brutogewicht: 8,232 kg
• Nettogewicht: 4,536 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,696 kg
• GTIN: 2 87 12581 57909 2

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 34,4 x 10,4 x 18,1 cm
• Brutogewicht: 1,272 kg
• Nettogewicht: 0,756 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,516 kg
• GTIN: 1 87 12581 57909 5
•
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