
 

 

Philips
Carregador tomada USB

DLP2621
Carregador de parede com portas C e A

Potência de 30 W com PD (alimentação)
Carregue os seus dispositivos mais recentes com a porta USB-C com suporte de PD para 
otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Utilize 
também a porta USB-A para carregar os seus outros dispositivos em simultâneo.

Design de carregamento superior
• Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Excelente desempenho
• 2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
• Porta USB-C compatível com PD

Carregamento de vários dispositivos
• Compatível com tablets, smartphones e a maioria dos dispositivos USB



 Carregamento duplo por USB
2 portas USB para carregar dois dispositivos em 
simultâneo

Proteção inteligente
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, 
picos de tensão e picos de corrente

Porta USB-C com PD
O USB-C é o conector de carregamento mais 
recente, atualmente adotado por dispositivos 
móveis, como telemóveis, câmaras de exterior e 
tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem 
estabelecer a norma USB para fornecimento de 
energia de 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.
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Destaques
• EAN: 48 95229 10371 9 •
Potência
• Tipo de adaptador: Tipo UE
• Saída: Máx. 30 W
• Entrada de corrente: CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Dimensões da embalagem
• Peso bruto: 0,083 kg
• Peso líquido: 0,066 kg
• Tara: 0,017 kg
• Peso bruto: 0,183 lb
• Peso líquido: 0,146 lb
• Tara: 0,037 lb

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 40 x 34 x 23 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15,7 x 13,4 x 9,1 polegadas
• Peso bruto: 3,62 kg
• Peso líquido: 2,376 kg
• Tara: 1,244 kg
• Peso bruto: 7,981 lb
• Peso líquido: 5,238 lb
• Tara: 2,743 lb
• GTIN: 1 48 95229 10371 6
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