
 

 

Philips
Estação de alimentação

Pebble
para iPhone e iPod

DLP2281
Energia auxiliar de bolso

num prático suporte com organização de cabos
A PowerStation Pebble pequena e portátil fornece até 2 horas extra de tempo de conversação. Esta 

funciona na perfeição como suporte horizontal para assistir a vídeos durante o carregamento do seu 

dispositivo. E o seu design com arrumação para auscultadores incorporada mantém os seus cabos 

organizados.

Carregue os seus dispositivos móveis
• Óptimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão
• Cabo micro-USB incluído para ligar e carregar
• Cabo mini-USB incluído para ligar e carregar

Alimentação portátil
• Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não tem uma fonte de energia próxima
• Até 2 horas extra de tempo de conversação

Design inteligente
• Base de secretária incorporada para visualização fácil de vídeos
• Arrumação de cabos integrada para manter tudo organizado
• Suporte flexível integrado proporciona um apoio ao iPhone/iPod



 Arrumação de cabos integrada
Utilize o sistema integrado de arrumação de cabos 
para guardar convenientemente o seu cabo, 
economizar espaço e manter os seus objectos 
organizados durante as suas viagens.

Suporte flexível integrado
A extremidade do cabo para ligação à base foi 
construída de forma a dobrar e formar um suporte, 
proporcionando-lhe um apoio adequado para o seu 
iPhone ou iPod junto do seu computador.

Até 2 horas extra (telefone)
Proporciona até 2 horas extra de tempo de 
conversação
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Design e acabamento
• Cor(es): Branco e cinzento

Acessórios
• Cabos: Mini USB e Micro USB
• Cabo USB para 30 pinos: para iPhone e iPod

Alimentação
• Saída: 5 V, 500 mA
• Entrada de corrente: 5 V, 500 mA

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso líquido: 0,08 kg

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

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

55,6 x 30 x 32,4 cm
• Peso bruto: 5,9 kg
• Peso líquido: 2,88 kg
• Tara: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso líquido: 0,48 kg
• Tara: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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