
 

 

Philips
USB-autolader

DLP2357
Ultrasnelle auto-oplader

met twee USB-poorten
Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer 
snel volledig bereikbaar bent. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle 
apparaat te voorkomen. LED-lampje om u te helpen de USB-ingang te vinden in het donker

Superieur oplaadontwerp
• Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
• 3,1 A, volledige snelheid. 1 mobiele telefoon en 1 tablet tegelijk opladen

Topprestaties
• 2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
• Oplaadindicator
• Opladen via de 12 V-aansluiting in de auto

Voor het opladen van allerlei apparaten
• Compatibel met tablets, smartphones en de meeste USB-apparaten
• Werkt met iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC en meer



 Slimme bescherming
Slimme bescherming tegen oververhitting, 
overbelasting en overstroom

Opladen via de 12 V-aansluiting in de 
auto
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-
uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos 
hierop aansluiten om het onderweg op te laden.

Twee USB-poorten voor opladen
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te 
laden

Compatibel met tablets
Compatibel met tablets, smartphones en de meeste 
USB-apparaten

Werkt met iPad en nog veel meer
Compatibel met iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, 
Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle en de meeste USB-apparaten.

Oplaadindicatorlampje
Oplaadindicator

3,1 A, volledige snelheid
5 V/3,1 A snelle oplader om 1 mobiele telefoon en 1 
tablet op volle snelheid op te laden
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPod, iPhone, GPS-

apparaten, Bluetooth-apparaten, meeste apparaten 
met een USB-kabel

Vermogen
• Uitvoer: 5 V, 3,1 A
• Ingangsvermogen: 10,5 V - 18 V, 1,5 A

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Brutogewicht: 0,38 kg
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,23 kg
• GTIN: 2 48 95185 61448 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 24,5 x 22,7 cm

• Brutogewicht: 2,8 kg
• Nettogewicht: 0,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,9 kg
• GTIN: 1 48 95185 61448 6

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,05 kg
• Nettogewicht: 0,025 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,025 kg
• EAN: 48 95185 61448 9
• Type schap: Ophanging

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 3 x 7 x 3 cm
• Gewicht: 0,025 kg
•

Specificaties
USB-autolader
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