
 

 

Philips
Stacja zasilająca

Maks.
do urządzeń: iPad, iPhone i iPod

DLP2280
Uniwersalna ładowarka i zapasowy akumulator
umożliwiają ładowanie 2 urządzeń w domu i w podróży
Zestaw akumulatorów zapewnia długie godziny rozmów i oglądania filmów. Dodatkowe złącze 
USB umożliwia ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Inteligentne funkcje to m.in. ukryty 
wskaźnik stanu zasilania i składana wtyczka ułatwiająca przechowywanie i przewożenie urządzenia.

Zasilanie z baterii zapewnia lepszą dostępność energii
• Więcej mocy dla gier, filmów, surfowania w Internecie i innych rozrywek

Możliwość ładowania urządzeń mobilnych
• Podwójne ładowanie – ładowanie dwóch urządzeń w tym samym czasie

Przenośny zasilacz
• Działa wszędzie – sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania
• Do 2 godzin więcej czasu rozmów i odtwarzania wideo

Elegancka stylistyka
• Ukryty wskaźnik zasilania pozwalający błyskawicznie potwierdzić stan baterii

Ładowanie tabletu iPad, telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod
• Składana wtyczka umożliwiająca wygodne przechowywanie
• Działa z urządzeniami USB



 Podwójne ładowanie
Zamień pojedyncze gniazdo w podwójną stację 
ładowania! Opisywana ładowarka wyposażona 
została w dwa gniazda zasilania umożliwiające 
jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń przy 
użyciu przewodów USB.

Więcej mocy dla gier, filmów i innych 
rozrywek
Niech zabawa trwa dalej! Baterie zapewniają więcej 
energii, aby dalej cieszyć się grami, surfować w 
Internecie, oglądać filmy, słuchać muzyki itp.

Działa z urządzeniami USB
Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze 
USB, do którego, za pomocą przewodu USB 
(niedołączony do zestawu), można podłączyć 
urządzenie USB.

Dodatkowe 2 godziny (iPad)
Zapewnia do 2 godzin więcej czasu rozmów i 
odtwarzania wideo
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Zgodność
• Zgodność z: iPad, iPod, iPhone

Zasilanie
• Moc wyjściowa: 2,1 A
• Wejście zasilania: 100–240 V ~ 0,2 A (maks.)

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Waga brutto: 0,3 kg
• Waga netto: 0,2 kg
• Ciężar opakowania: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52,8 x 43 x 38,8 cm
• Waga brutto: 15,3 kg
• Waga netto: 7,2 kg
• Ciężar opakowania: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

51,8 x 14 x 18,7 cm
• Waga brutto: 2,2 kg
• Waga netto: 1,2 kg
• Ciężar opakowania: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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