Philips
Autós töltő

iPhone és iPod készülékekhez

DLP5261

Gyorsabb autós töltés
vidám, cserélhető fedőlapokkal
Az automata töltő hatékonyabb és gyorsabb töltést tesz lehetővé. A mágneses
kábelrendezőnek köszönhetően a csatlakozó kézre esik, és a kábelek sem gubancolódnak
össze. A négy stílusos, cserélhető fedőlap közül könnyen választhat kedvéhez illőt.
Tápellátás útközben
• Töltés az autó 12 V-os csatlakozójáról
Intelligens kivitel
• 4 tartozék cserélhető fedőlap
• Beépített mágneses kábelrendező
Rövid töltési idő
• Nagyobb energiaellátás, gyorsabb töltés

DLP5261/10

Autós töltő

iPhone és iPod készülékekhez

Műszaki adatok
Kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPod, iPhone

Táplálás

• Kimeneti teljesítmény: 5 V, 1 A
• Tápfeszültség bemenet: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

Méret csomagolással együtt

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Nettó tömeg: 0,043 kg
• Bruttó tömeg: 0,0811 kg
• Táratömeg: 0,0381 kg
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• EAN: 87 12581 59587 6

Fénypontok
Külső kartondoboz

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
38,5 x 31 x 24 cm
• Nettó tömeg: 1,548 kg
• Bruttó tömeg: 4,291 kg
• Táratömeg: 2,743 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• GTIN: 2 87 12581 59587 0

Töltés az autó 12 V-os csatlakozójáról

A kompakt töltőt illessze az autó 12 V-os
csatlakozójába, hogy amikor úton van, akkor is
egyszerűen és kényelmesen tölthesse készülékét.

Nagyobb energiaellátás

Belső karton

• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):
29,5 x 12 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,258 kg
• Bruttó tömeg: 0,596 kg
• Táratömeg: 0,338 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 59587 3
•

Nem kell tétlenül ülnie, amíg készüléke tölt! A
töltőkészülék nagyobb kimeneti teljesítménye
rövidebb töltési időt biztosít, mint más,
hagyományos, és kisebb teljesítményű
töltőkészülékek.

4 cserélhető fedőlap

4 tartozék cserélhető fedőlap - az Ön stílusának
megfelelő választás

Mágneses kábelrendező

Beépített mágneses kábelrendező - a csatlakozó
kézre esik és a kábelek sem gubancolódnak össze
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