
 

 

Philips
Carregador para 
automóvel

para iPhone e iPod

DLP5263
Um carregamento mais rápido no automóvel
para dois dispositivos em simultâneo
Este carregador de automóvel fornece mais potência para um carregamento mais rápido. Um 
organizador de cabos magnético mantém o seu conector à mão e os seus cabos organizados. 
E uma ligação USB extra permite-lhe carregar um segundo dispositivo em simultâneo.

Potência na estrada
• Carregamento duplo: carregue dois dispositivos em simultâneo
• Funciona com dispositivos USB

Design inteligente
• Organizador de cabos magnético integrado

Carregamento rápido
• Fornece mais potência para uma carga mais rápida



 Fornece mais potência

Não fique à espera que o seu aparelho carregue! A 
saída de potência mais elevada deste carregador 
garante que o seu aparelho está totalmente 
carregado num período de tempo mais curto, em 
comparação com os carregadores tradicionais de 
menor potência.

Carregamento duplo
Transforme uma tomada numa estação de 
carregamento duplo! Este carregador tem duas 
tomadas para poder ligar dois dos seus dispositivos 
favoritos através dos cabos USB.

Funciona com dispositivos USB
A unidade universal tem uma ligação USB para 
utilização com o seu dispositivo USB utilizando o 
cabo USB do dispositivo que já possui ou que pode 
adquirir em separado.

Organizador de cabos magnético
O organizador de cabos magnético integrado 
mantém o seu conector à mão e os seus cabos 
organizados
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Compatibilidade
• Compatível com: iPod, iPhone, A maioria dos 

dispositivos com um cabo USB

Alimentação
• Saída: 2 tomadas, 1 A cada
• Entrada de corrente: 10,5 V-18 V, 0,6 A

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso líquido: 0,043 kg
• Peso bruto: 0,086 kg
• Tara: 0,043 kg
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33,5 x 26 x 42 cm
• Peso líquido: 1,548 kg
• Peso bruto: 4,465 kg
• Tara: 2,917 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,258 kg
• Peso bruto: 0,625 kg
• Tara: 0,367 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•
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