
 

 

Philips
Зарядно устройство за 
контакт

USB A и USB портове за 

зареждане

Подаване на мощност

DLP4326CB
Стенно зарядно устройство USB и Type-C порт
Максимално подаване на мощност 15 W
Зареждайте най-новите си устройства от този Type-C порт, за да оптимизирате 
мощността на зареждане и да намалите времето за зареждане. PD 20W или QC 
18W изходна мощност.

Върхова ефективност
• 1 USB-A и 1 USB-C порта зареждат едновременно две устройства
• USB-C порт с поддръжка на доставяне на мощност

Превъзходен дизайн
• Интелитегнтна защита срещу прегряване, пренапрежение и максимална токова защита



 1 USB-A и 1 USB-C порт
1 USB-A и 1 USB-C порта зареждат две 
устройства едновременно. USB-A порт работи с 
повечето от зареждащите се с USB устройства, 
докато USB-C е най-новият конектор за 
зареждане, който сега се поддържа от мобилни 
устройства, като мобилни телефони, външни 
камери и таблети.

Smart Protection
Интелигентна защита срещу прегряване, 
свръхнапрежение и свръхток

USB-C порт с PD
USB-C е най-новият стандарт за конектор за 
зареждане, който вече е възприет от мобилни 
устройства, като мобилни телефони, камери и 
таблети. PD (Power delivery) е USB стандартът за 
захранване за повече мощност и бързо 
зареждане.
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Съвместимост
• Съвместим с: повечето устройства с USB кабел

Захранване
• Изход: 5 V/3 A
• Входна мощност: 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 15,5 x 3,5 см
• Бруто тегло: 0,09 кг
• Нето тегло: 0,054 кг

• Тегло на опаковката: 0,036 кг
• EAN: 48 95229 12625 1

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 40
• Външен кашон (л x Ш x В): 40 x 37,5 x 19 см
• Бруто тегло: 4.1 кг
• Нето тегло: 2,16 кг
• Тегло на опаковката: 1,94 кг
• GTIN: 1 48 95229 12625 8

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

2,9 x 4,48 x 4,15 см
•
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