
 

 

Philips
Stacja zasilająca

Pebble
dla urządzeń: iPhone i iPod

DLP2281
Zapas mocy

w postaci poręcznej podstawy porządkującej przewody
Niewielka, przenośna stacja zasilająca Pebble pozwala wydłużyć czas rozmowy nawet o 
2 godziny. Sprawdza się doskonale jako pozioma podstawa wideo, a wbudowany system 
przechowywania słuchawek pozwala uporządkować przewody.

Możliwość ładowania urządzeń mobilnych
• Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć pod ręką
• W zestawie przewód Micro-USB do podłączania i ładowania
• W zestawie przewód Mini-USB do podłączania i ładowania

Przenośny zasilacz
• Działa wszędzie – sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania
• Wydłuża czas rozmów nawet o 2 godziny

Elegancka stylistyka
• Wbudowana podstawa biurkowa umożliwiająca wygodne oglądanie plików wideo
• Zintegrowana funkcja porządkowania przewodów pozwala zadbać o porządek
• Zintegrowana, elastyczna podstawka umożliwia ustawienie urządzenia iPhone lub iPod



 Zintegrowana funkcja porządkowania 
przewodów
Zintegrowany system porządkowania przewodów 
pozwala na ich wygodne przechowywanie w czasie 
podróży.

Zintegrowana, elastyczna podstawka
Końcówkę przewodu umożliwiającą dokowanie 
można zgiąć i dopasować do podstawki, aby 
odpowiednio ustawić telefon iPhone lub odtwarzacz 
iPod przy komputerze.

Dodatkowe 2 godziny (telefon)
Pozwala wydłużyć czas rozmów nawet o 2 godziny
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Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Biały i szary

Akcesoria
• Przewody: mini-USB i micro-USB
• Przewód USB / 30-stykowy: dla urządzeń: iPhone i 

iPod

Zasilanie
• Moc wyjściowa: 5 V, 500 mA
• Wejście zasilania: 5 V, 500 mA

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Waga brutto: 0,1 kg
• Waga netto: 0,08 kg

• Ciężar opakowania: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

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

55,6 x 30 x 32,4 cm
• Waga brutto: 5,9 kg
• Waga netto: 2,88 kg
• Ciężar opakowania: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

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

16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Waga brutto: 0,9 kg
• Waga netto: 0,48 kg
• Ciężar opakowania: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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