
 

 

Philips
Napájecí stanice

Max
pro iPad, iPhone a iPod

DLP2280
Univerzální nabíječka a záložní akumulátor

nabíjení 2 zařízení doma i na cestách
Tato sada akumulátorů zajistí celé hodiny hovoru a přehrávání videa. USB port navíc 
umožňuje nabíjet dvě zařízení současně. Sada obsahuje chytré funkce, jako je například 
skrytá kontrolka stavu napájení a skládací zástrčka pro snadné ukládání a přepravu.

Napájení bateriemi pro doplnění
• Energie pro hry, filmy, surfování, hudbu atd.

Nabíjejte svá mobilní zařízení
• Duální nabíjení: nabíjejte dvě zařízení současně

Přenosné napájení
• Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení
• Až 2 hodiny hovoru nebo videa navíc

Praktický design
• Skrytá kontrolka stavu napájení vám umožní kontrolovat stav pouhým pohledem

Nabíjejte iPad, iPhone nebo iPod
• Konektor „Fold-And-Go“ pro snadné skladování
• Kompatibilní s USB zařízeními



 Duální nabíjení
Proměňte elektrickou zásuvku v duální nabíjecí 
stanici! Tato nabíječka má dvě zásuvky, takže můžete 
připojit dvě svá oblíbená zařízení pomocí jejich USB 
kabelů.

Energie pro hry, filmy a atd.
Nepřestávejte! Baterie poskytnou dostatek energie, 
díky němuž budete moci pokračovat ve hraní, 
surfování, sledování filmů, poslechu hudby atd.

Kompatibilní s USB zařízeními
Univerzální jednotka je vybavena USB připojením 
pro použití s USB zařízeními prostřednictvím USB 
kabelu, který již vlastníte, nebo který lze zakoupit 
samostatně.

2 hodiny navíc (iPad)
Poskytuje až 2 hodiny hovoru nebo videa navíc
DLP2280/10
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad, iPod, iPhone

Spotřeba
• Výstup: 2,1 A
• Maximální příkon: 100–240 V ~ 0,2 A (max.)

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 13 x 17,2 x 8,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,3 kg
• Čistá hmotnost: 0,2 kg
• Hmotnost obalu: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Hrubá hmotnost: 15,3 kg
• Čistá hmotnost: 7,2 kg
• Hmotnost obalu: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Hrubá hmotnost: 2,2 kg
• Čistá hmotnost: 1,2 kg
• Hmotnost obalu: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•

Specifikace
Napájecí stanice
Max pro iPad, iPhone a iPod 
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