
 

 

Philips
Încărcător de mașină

pentru iPhone & iPod

DLP5261
Încărcare mai rapidă în maşină

cu plăci frontale interschimbabile, distractive
Acest încărcător auto furnizează mai multă energie pentru o încărcare mai rapidă. Un organizator 
magnetic de cabluri vă menţine conectorul la îndemână şi cablurile ordonate. Iar cele patru plăci 
frontale interschimbabile vă permit să modificaţi aspectul pentru a se potrivi stilului dvs.

Energie la drum
• Încărcare de la priză auto de 12 V

Design inteligent
• Include 4 plăci frontale interschimbabile
• Organizator cabluri magnetice integrat

Încărcare rapidă
• Asigură mai multă energie pentru o încărcare mai rapidă



 Încărcare de la priză auto de 12 V
Încărcătorul compact se introduce într-o priză auto 
de 12 V și se conectează la dispozitivul dvs. pentru 
încărcare ușoară și comodă la drum.

Asigură mai multă energie

Nu staţi să așteptaţi ca dispozitivul dvs. să se încarce! 
Energia de alimentare mai mare a acestui încărcător 
asigură încărcarea completă a dispozitivului dvs. într-
un timp mai scurt în comparaţie cu încărcătoarele 
standard, mai puţin puternice.

4 plăci frontale interschimbabile
Include 4 plăci frontale interschimbabile - schimbaţi 
aspectul pentru a se potrivi stilului dvs.

Organizator cabluri magnetice
Organizatorul pentru cabluri magnetice integrat vă 
păstrează conectorul la îndemână și cablurile 
ordonate
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPod, iPhone

Alimentare
• Ieșire: 5 V, 1 A
• Putere de intrare: 10,5 V-18 V, 0,6 A

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Greutate netă: 0,043 kg
• Greutate brută: 0,0811 kg
• Greutate proprie: 0,0381 kg
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• EAN: 87 12581 59587 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,5 x 31 x 24 cm
• Greutate netă: 1,548 kg
• Greutate brută: 4,291 kg
• Greutate proprie: 2,743 kg
• Număr de ambalaje: 36
• GTIN: 2 87 12581 59587 0

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Greutate netă: 0,258 kg
• Greutate brută: 0,596 kg
• Greutate proprie: 0,338 kg
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 1 87 12581 59587 3
•
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