
 

 

Philips
Billaddare

för iPhone & iPod

DLP5263
Snabbare laddning i bilen

för två enheter på samma gång
Den här automatiska laddaren ger mer kraft med en snabbare laddning. En magnetisk 
kabelhantering håller anslutningarna nära till hands och kablarna i ordning. Och med den 
extra USB-anslutningen kan du ladda en andra enhet på samma gång.

Ström i bilen
• Dubbel laddning: Ladda två enheter på samma gång
• Fungerar med USB-baserade enheter

Smart design
• Inbyggd magnetisk kabelhantering

Snabb laddning
• Ger mer ström för snabbare laddning



 Ger mer ström

Sitt inte och vänta på att enheten ska laddas! 
Laddarens högre uteffekt garanterar att enheten är 
fulladdad efter en kortare tid jämfört med 
standardladdare med mindre effekt.

Dubbel laddning
Förvandla ett uttag till en laddningsstation för två 
enheter! Den här laddaren har två strömuttag så att 
du kan ansluta två av dina favoritenheter med hjälp av 
deras USB-kablar.

Fungerar med USB-baserade enheter
Den universella enheten har en USB-anslutning så att 
den kan användas med din USB-baserade enhet via 
enhetens USB-kabel, som du antingen redan har eller 
kan köpa separat.

Magnetisk kabelhantering
Den inbyggda magnetiska kabelhanteringen håller 
anslutningarna nära till hands och kablarna i ordning
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPhone, de flesta enheter via 

USB-kabel

Effekt
• Utgång: 2 uttag på 1 A
• Ineffekt: 10,5 - 18 V, 0,6 A

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Nettovikt: 0,043 kg
• Bruttovikt: 0,086 kg
• Taravikt: 0,043 kg
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 33,5 x 26 x 42 cm
• Nettovikt: 1,548 kg
• Bruttovikt: 4,465 kg
• Taravikt: 2,917 kg
• Antal konsumentförpackningar: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,258 kg
• Bruttovikt: 0,625 kg
• Taravikt: 0,367 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•
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