
 

 

Philips
Power station

Max
voor iPad, iPhone en iPod

DLP2280
Veelzijdige oplader en reservebatterij

2 apparaten opladen - zowel thuis als onderweg
Deze accu staat garant voor vele uren gesprekstijd en kijkplezier. Dankzij de extra USB-poort 
kunt u twee apparaten tegelijkertijd opladen. Inclusief slimme functies zoals een verborgen 
lampje voor de accustatus en een inklapbare stekker voor eenvoudig opslaan en meenemen.

Batterijvoeding voor extra energie
• Voeding voor games, films, surfen, muziek en meer

Uw mobiele apparaten opladen
• Tweemaal laden: laad twee apparaten tegelijk op

Draagbare kracht
• Werkt overal en is daarom ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent
• Tot 2 uur extra gesprekstijd of kijkplezier

Slank design
• Verborgen vermogensindicator om de status in één oogopslag te zien

Uw iPad, iPhone of iPod opladen
• Inklapbare stekker voor eenvoudig opbergen
• Geschikt voor USB-apparaten



 Tweemaal laden
Maak van één stopcontact een dubbel laadstation! 
Deze lader heeft twee uitgangen, zodat u twee van 
uw favoriete apparaten kunt aansluiten met hun 
USB-kabels.

Voeding voor games, films en meer
De batterijen bieden de benodigde power voor 
ongestoord gamen, surfen, films kijken, muziek 
luisteren, enz.

Geschikt voor USB-apparaten
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor 
gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van 
het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u 
deze afzonderlijk aanschaffen.

2 uur extra (iPad)
Biedt tot 2 uur extra gesprekstijd of kijkplezier
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPod, iPhone

Vermogen
• Uitgang: 2,1 A
• Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~ 0,2 A (max)

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Brutogewicht: 0,3 kg
• Nettogewicht: 0,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Brutogewicht: 15,3 kg
• Nettogewicht: 7,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Brutogewicht: 2,2 kg
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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