
 

 

Philips
PowerStation

Pebble
för iPhone & iPod

DLP2281
Reservström i fickformat

i ett praktiskt stativ som håller ordning på kablarna
Det lilla, bärbara PowerStation Pebble ger upp till två extra timmars samtalstid. Den 
fungerar fint som ett horisontellt videostativ medan du laddar enheten. Och den inbyggda 
hörlurshanteringen håller ordning på kablarna.

Ladda dina bärbara enheter
• Bra reservkabel att ha tillhands
• Mikro-USB-kabel för anslutning och laddning medföljer
• Mini-USB-kabel för anslutning och laddning medföljer

Bärbar ström
• Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla
• Upp till ytterligare 2 timmars samtalstid

Smart design
• Inbyggt skrivbordsstativ gör det enkelt att se på video
• Ordning och reda med integrerad kabelhantering
• Integrerat, flexibelt stativ ger din iPhone/iPod en plats att stå på



 Integrerad kabelhantering
Använd det integrerade systemet för kabelhantering 
för praktisk kabelförvaring och för att hålla bagaget 
kompakt och organiserat när du reser.

Integrerat, flexibelt stativ
Dockningsanslutningsänden av kabeln är böjd så att 
den utgör ett stativ där du kan ställa din iPhone eller 
iPod vid datorn.

2 timmar till (telefon)
Ger upp till ytterligare 2 timmars samtalstid
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Design och finish
• Färg(er): Vit och grå

Tillbehör
• kablar: Mini-USB och mikro-USB
• USB-till-30-stiftskabel: för iPhone & iPod

Effekt
• Utgång: 5 V, 500 mA
• Ineffekt: 5 V, 500 mA

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Bruttovikt: 0,1 kg
• Nettovikt: 0,08 kg

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

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Bruttovikt: 5,9 kg
• Nettovikt: 2,88 kg
• Taravikt: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Bruttovikt: 0,9 kg
• Nettovikt: 0,48 kg
• Taravikt: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
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