
 

 

Philips
Autós töltő

iPhone és iPod készülékekhez

DLP5263
Gyorsabb autós töltés

egyszerre két készülékhez
Az automata töltő hatékonyabb és gyorsabb töltést kínál. A mágneses kábelrendezőnek 
köszönhetően a csatlakozó kézre esik, és a kábelek sem gubancolódnak össze. A bónusz 
USB-csatlakozáson keresztül párhuzamosan még egy eszköz tölthető.

Tápellátás útközben
• Kettős töltés: két készülék töltése egyszerre
• USB-alapú készülékekkel használható

Intelligens kivitel
• Beépített mágneses kábelrendező

Rövid töltési idő
• Nagyobb energiaellátás, gyorsabb töltés



 Nagyobb energiaellátás

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

Kettős töltés
A csatlakozót alakítsa át kettős töltőállomássá! Ezen 
a töltőn két csatlakozó található, azaz két kedvenc 
készülékét tudja USB-kábel segítségével 
csatlakoztatni.

USB-alapú készülékekkel használható
Az univerzális egység USB csatlakozása segítségével a 
készülékhez tartozó vagy külön vásárolt USB kábellel 
használhatja már meglévő USB-alapú készülékét.

Mágneses kábelrendező
Beépített mágneses kábelrendező - a csatlakozó 
kézre esik és a kábelek sem gubancolódnak össze
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPhone, A legtöbb, USB-

kábellel rendelkező készülékhez

Táplálás
• Kimeneti teljesítmény: 2 csatlakozó, egyenként 1 

A-es
• 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: 0,086 kg
• Táratömeg: 0,043 kg
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,5 x 26 x 42 cm
• Nettó tömeg: 1,548 kg
• Bruttó tömeg: 4,465 kg
• Táratömeg: 2,917 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,258 kg
• Bruttó tömeg: 0,625 kg
• Táratömeg: 0,367 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•
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