
 

 

Philips
Bộ Sạc Điện Trong Ô Tô

dành cho iPhone & iPod

DLP5263
Sạc nhanh hơn trong ô tô

cho đồng thời hai thiết bị
Bộ sạc điện trong xe ô tô này có công suất lớn hơn để sạc nhanh hơn. Hộp xếp cáp từ 
giữ bộ kết nối tiện lợi khi cần sử dụng và xếp dây cáp gọn gàng. Và dây nối USB tặng thêm 
cho phép bạn sạc thiết bị thứ hai cùng một lúc.

Sạc điện trên đường đi

• Sạc đôi: Sạc hai thiết bị cùng một lúc

• Hoạt động với các thiết bị có đầu cắm USB

Thiết kế thông minh

• Bộ sắp xếp cáp từ tích hợp

Sạc nhanh

• Cung cấp thêm năng lượng để sạc nhanh hơn



 

Cung cấp thêm năng lượng

Không tốn thời gian ngồi chờ thiết bị sạc điện! Bộ sạc 
có công suất cao hơn này bảo đảm thiết bị được sạc 
đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn hơn so với bộ sạc 
chuẩn, công suất nhỏ hơn.

Sạc đôi
Biến một đầu ra thành trạm sạc đôi! Bộ sạc này có 
hai đầu nguồn điện ra, để bạn có thể kết nối hai thiết 
bị yêu thích, dùng cáp USB của chúng.

Hoạt động với các thiết bị có đầu cắm 
USB
Bộ chung có kết nối USB để sử dụng với thiết bị có 
đầu cắm USB của bạn qua cáp USB của thiết bị mà 
bạn có hoặc có thể mua riêng lẻ.

Bộ sắp xếp cáp từ
Bộ sắp xếp cáp từ tích hợp sẽ giữ đầu nối thuận tiện 
sử dụng & cáp được gọn gàng
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Tương thích
• Tương thích với: iPod, iPhone, Hầu hết thiết bị có 

cáp USB

C.suất
• Đầu ra: 2 đầu ra, mỗi đầu 1A
• Đầu vào nguồn: 10,5V-18V, 0,6A

Kích thước hộp đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Trọng lượng: 0,043 kg
• Tổng trọng lượng: 0,086 kg
• Trọng lượng bì: 0,043 kg
• Dạng đóng gói: Hộp
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Hộp các tông ngoài
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

33,5 x 26 x 42 cm
• Trọng lượng: 1,548 kg
• Tổng trọng lượng: 4,465 kg
• Trọng lượng bì: 2,917 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Hộp các tông trong
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Trọng lượng: 0,258 kg
• Tổng trọng lượng: 0,625 kg
• Trọng lượng bì: 0,367 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•

Các thông số
Bộ Sạc Điện Trong Ô Tô
dành cho iPhone & iPod  
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