
 

 

Philips
Carregador de parede

USB-C
Power Delivery (alimentação)
PPS

DLP4331C
Carregador de parede com porta USB-C

Potência de saída máxima de 25 W
Carregue os seus dispositivos mais recentes através desta porta USB-C para otimizar a 
potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Potência de saída 
máxima de 25 W.

Excelente desempenho
• Porta USB-C para os dispositivos móveis mais recentes

Design de carregamento superior
• Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
• Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C



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

Alimentação PPS programável
A PPS (alimentação programável) é uma norma para 
a tecnologia de carregamento rápido para os 
dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e 
a corrente em tempo real, dependendo do estado de 
carregamento do dispositivo, alimentando-o com a 
potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir 
o tempo de carregamento em segurança.

Porta USB-C
O USB-C é o conector de carregamento mais 
recente, atualmente adotado por dispositivos 
móveis, como telemóveis, câmaras exteriores e 
tablets.
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Compatibilidade
• Compatível com: a maioria dos dispositivos com 

um cabo USB

Potência
• Tipo de adaptador: UE
• Saída: 5 V/3 A
• Entrada de corrente: 100 V - 240 V, 50/60 Hz 

0,8 A

Dimensões da embalagem
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 16 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,082 kg
• Peso líquido: 0,052 kg

• Tara: 0,030 kg
• EAN: 48 95229 13022 7

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

40 x 37,5 x 19 cm
• Peso bruto: 4,1 kg
• Peso líquido: 2,080 kg
• Tara: 2,020 kg
• GTIN: 1 48 95229 13022 4

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,9 x 4,5 x 4,2 cm
• Peso: 0,05 kg
•

Especificações
Carregador de parede
USB-C Power Delivery (alimentação), PPS
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