
 

 

Philips
Napájacia stanica

Max
pre iPad, iPhone a iPod

DLP2280
Všestranná nabíjačka a záložná batéria

nabíjajte 2 zariadenia, doma aj na cestách
Tento akumulátor zabezpečí hodiny a hodiny energie na hovory a prehrávanie videa. Ďalší 
port USB umožňuje nabíjať súčasne dve zariadenia. K inteligentným funkciám patria skrytý 
indikátor stavu napájania a sklopná zástrčka uľahčujúca odkladanie a cestovanie.

Napájanie batériami zabezpečí vysoký výkon
• Výkon pre hry, filmy, surfovanie, hudbu a ďalší obsah

Nabíjanie mobilných zariadení
• Duálne nabíjanie: nabíjajte dve zariadenia naraz

Prenosná energia
• Funguje kdekoľvek – skvelá vec, keď nie ste v blízkosti zdroja energie
• Až o 2 hodiny viac pre hovory alebo prehrávanie videa

Praktický dizajn
• Skrytý svetelný indikátor napájania okamžite signalizuje stav

Nabíjanie zariadenia iPad, iPhone alebo iPod
• Sklápacia zástrčka umožňuje kompaktné odkladanie
• Funguje so zariadeniami USB



 Duálne nabíjanie
Zmeňte vašu zásuvku na duálnu nabíjaciu stanicu! 
Táto nabíjačka má dve sieťové zásuvky, takže môžete 
pripojiť dve obľúbené zariadenia pomocou ich 
káblov USB.

Výkon pre hry, filmy a ďalší obsah
Zabávajte sa bez prestávky! Batérie poskytnú 
zvýšenie výkonu, ktoré potrebujete na hranie hier, 
surfovanie, počúvanie hudby a ďalšie funkcie.

Funguje so zariadeniami USB
Univerzálna jednotka má pripojenie USB pre použitie 
so zariadením vybaveným rozhraním USB 
prostredníctvom kábla USB, ktorý už máte alebo si 
ho môžete zakúpiť samostatne.

2 hodiny navyše (iPad)
Poskytuje až o 2 hodiny viac času na hovory alebo 
prehrávanie videa
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPad, iPod, iPhone

Príkon
• Výstup: 2,1 A
• Príkon: 100 – 240 V ~ 0,2 A (max)

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13 x 17,2 x 8,4 cm
• Hmotnosť brutto: 0,3 kg
• Čistá hmotnosť: 0.2 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Hmotnosť brutto: 15,3 kg
• Čistá hmotnosť: 7.2 kg
• Hmotnosť obalu: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 51,8 x 14 x 18 7 cm
• Hmotnosť brutto: 2,2 kg
• Čistá hmotnosť: 1,2 kg
• Hmotnosť obalu: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•

Technické údaje
Napájacia stanica
Max pre iPad, iPhone a iPod 
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