
 

 

Philips
Carregador USB duplo de 
parede

DLP2502
Carregador de tomada ultrarrápido

com duas portas USB
Carregue dois celulares em velocidade máxima ao mesmo tempo ou carregue um tablet 
em velocidade máxima com o Smart Protection e evite danos ao seu valioso dispositivo

Design superior para carregamento
• Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Desempenho superior
• 2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo
• Carregamento rápido de 5 V/3,1 A

Carregue diversos dispositivos
• Compatível com tablets, smartphones e a maioria dos dispositivos USB
• Funciona com iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC e muito mais



 Smart Protection
Proteção inteligente contra superaquecimento, 
sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

É compatível com tablets
Compatível com tablets, smartphones e a maioria 
dos dispositivos USB

Funciona com iPad e muito mais
Compatível com iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, 
Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, 
Kindle e a maioria dos dispositivos USB.

Carregamento dual USB
2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo 
tempo

Carregamento rápido de 5 V/3,1 A
Carregamento rápido de 5 V/3,1 A
DLP2502/78
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• Saída: 5 V/2,1 A, 5 V/1 A
• Entrada de energia: 100 a 240 V, 50/60 Hz

Compatibilidade
• Compatível com: iPad, iPod, iPhone, Unidades GPS, 

Dispositivos Bluetooth, maioria dos dispositivos 
com cabo USB

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6 x 4 x 5 cm
• EAN: 48 95185 62496 9
• Peso bruto: 0,15 kg
• Peso líquido: 0,1 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,05 kg
•

Especificações
Carregador USB duplo de parede

http://www.philips.com

