
 

 

Philips
Încărcător auto USB

DLP2357
Încărcător auto ultrarapid

cu două porturi USB
Încarcă telefonul mobil şi tableta simultan, la viteză maximă, pentru a recâştiga rapid puterea maximă în 

timp ce te afli în maşină. Dotat cu funcţia de Protecţie inteligentă pentru a preveni deteriorarea 

dispozitivului tău valoros. Dispune de LED pentru a te ajuta să găseşti priza când conduci pe timp de 

noapte.

Design încărcare de calitate superioară
• Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent
• Încărcare la viteză maximă de 3,1 A a unui telefon mobil și a unei tablete în același timp

Performanţă superioară
• 2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive
• Ledul indicator arată încărcarea
• Încărcare de la priză auto de 12 V

Încărcarea mai multor dispozitive
• Compatibil cu tablete, smartphone-uri și majoritatea dispozitivelor USB
• Funcţionează cu iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC și multe altele



 Protecţie inteligentă
Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune 
și supracurent

Încărcare de la priză auto de 12 V
Încărcătorul compact se introduce într-o priză auto 
de 12 V și se conectează la dispozitivul dvs. pentru 
încărcare ușoară și comodă la drum.

Încărcare USB dublă
2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

Este compatibil cu tablete
Compatibil cu tablete, smartphone-uri și majoritatea 
dispozitivelor USB

Funcţionează cu iPad și multe altele
Compatibil cu iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, 
Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle și majoritatea dispozitivelor USB.

Led indicator de încărcare
Ledul indicator arată încărcarea

Viteză maximă de 3,1 A
Încărcare rapidă de 5 V/3,1 A pentru 1 telefon mobil 
și o tabletă la viteză maximă
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPad, iPod, iPhone, Unităţi GPS, 

Dispozitive Bluetooth, majoritatea dispozitivelor 
cu un cablu USB

Alimentare
• Ieșire: 5 V, 3,1 A
• Putere de intrare: 10,5 V - 18 V, 1,5 A

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Greutate brută: 0,38 kg
• Greutate netă: 0,15 kg
• Greutate proprie: 0,23 kg
• GTIN: 2 48 95185 61448 3

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36

• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Greutate brută: 2,8 kg
• Greutate netă: 0,9 kg
• Greutate proprie: 1,9 kg
• GTIN: 1 48 95185 61448 6

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 19,5 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,05 kg
• Greutate netă: 0,025 kg
• Greutate proprie: 0,025 kg
• EAN: 48 95185 61448 9
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 3 x 7 x 3 cm
• Greutate: 0,025 kg
•
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