
 

 

Philips
Strømforsyningsstation

Pebble
til iPhone & iPod

DLP2281
Ekstra batterikraft i lommestørrelse

i en praktisk stander med kabelholder
Den lille, transportable strømforsyningsstation Pebble giver op til 2 timers ekstra taletid. 
Den fungerer fint som en horisontal videoholder, mens den oplader din enhed. Og det 
indbyggede design til hovedtelefoner holder styr på kablerne.

Oplad dine mobile enheder
• Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!
• Mikro-USB-kabel medfølger til tilslutning og opladning
• Mini-USB-kabel medfølger til tilslutning og opladning

Bærbar strøm
• Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde
• Op til 2 timers ekstra taletid

Smart design
• Integreret desktop-holder, så du nemt kan se video
• Integreret kabelhåndtering til at holde styr på det
• Indbygget, fleksibel stander giver dig et sted at placere din iPhone/iPod



 Integreret kabelhåndtering
Brug det integrerede system til kabelhåndtering til 
praktisk opbevaring af dit kabel, så alting er kompakt 
og organiseret, når du rejser.

Indbygget, fleksibel stander
Den ende af kablet, der sluttes til dockingstationen, 
kan laves om til en stander ved at bøje det, så du har 
et godt sted at opbevare din iPhone eller iPod ved 
siden af computeren.

2 timer ekstra (telefon)
Giver op til 2 timers ekstra taletid
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Design og finish
• Farve(r): Hvid og grå

Tilbehør
• Kabler: Mini-USB og mikro-USB
• USB til 30-ben-kabel: til iPhone & iPod

Strøm
• Output: 5 V, 500 mA
• Strømindtag: 5 V, 500 mA

Emballagens mål
• Emballagetype: Dummy
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Bruttovægt: 0,1 kg
• Nettovægt: 0,08 kg

• Taravægt: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Bruttovægt: 5,9 kg
• Nettovægt: 2,88 kg
• Taravægt: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Bruttovægt: 0,9 kg
• Nettovægt: 0,48 kg
• Taravægt: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
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