
 

 

Philips
tápállomás

Max
iPad, iPhone és iPod 
készülékekhez

DLP2280
Rugalmas töltő és tartalékakkumulátor

2 eszköz töltése otthon vagy útközben
Az akkumulátortelep sok órányi beszélgetési és nézési időt biztosít. Az extra USB porttal 
párhuzamosan két eszköz tölthető. Az intelligens funkciók, köztük a rejtett tápellátás-
kijelzés és a behajtható dugasz egyszerű tárolást és utazást tesznek lehetővé.

Akkumulátoros üzemmód a dinamizmus érdekében
• Elegendő energia a játékokhoz, filmekhez, internetezéshez és zenehallgatáshoz

Mobil eszközök töltése
• Kettős töltés: két készülék töltése egyszerre

Hordozható táplálás
• Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében
• Akár 2 órával több beszélgetési vagy videózási idő

Intelligens kivitel
• A rejtett táplálásjelző az állapot pillanatok alatt történő megerősítéséhez

iPad, iPhone vagy iPod töltése
• Behajtható csatlakozó a kompakt tárolás érdekében
• USB-alapú készülékekkel használható



 Kettős töltés
A csatlakozót alakítsa át kettős töltőállomássá! Ezen 
a töltőn két csatlakozó található, azaz két kedvenc 
készülékét tudja USB-kábel segítségével 
csatlakoztatni.

Elegendő energia a játékokhoz és 
filmekhez
Szünet nélküli akció. Az akkumulátorok elegendő 
energiát biztosítanak a játékokhoz, az 
internetezéshez, a filmnézéshez, a zenehallgatáshoz 
vagy amihez csak kedve van.

USB-alapú készülékekkel használható
Az univerzális egység USB csatlakozása segítségével a 
készülékhez tartozó vagy külön vásárolt USB kábellel 
használhatja már meglévő USB-alapú készülékét.

Plusz 2 óra (iPad)
Akár 2 órával több beszélgetési és videózási időt 
biztosít
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad-del, iPod, iPhone

Táplálás
• Kimeneti teljesítmény: 2,1 A
• Tápfeszültség bemenet: 100-240 V ~ 0,2 A (max.)

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,3 kg
• Nettó tömeg: 0,2 kg
• Táratömeg: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

52,8 x 43 x 38,8 cm
• Bruttó tömeg: 15,3 kg
• Nettó tömeg: 7,2 kg
• Táratömeg: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

51,8 x 14 x 18,7 cm
• Bruttó tömeg: 2,2 kg
• Nettó tömeg: 1,2 kg
• Táratömeg: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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