
 

 

Philips
Araç Șarj Cihazı

iPhone ve iPod için

DLP5263
Araç içinde daha hızlı şarj

Tek seferde iki cihaz için
Bu araç şarj cihazı daha hızlı şarj için daha fazla güç sağlar. Manyetik kablo düzenleyici, 
konektörünüzün elinizin altında olmasını ve kablolarınızın düzenli kalmasını sağlar. Ek USB 
bağlantısı ikinci bir cihazı aynı anda şarj etmenizi sağlar.

Yolda güç yanınızda
• Çift șarj: İki cihazı aynı anda șarj edin
• USB tabanlı cihazlarla çalıșır

Akıllı tasarım
• Entegre manyetik kablo düzenleyici

Hızlı șarj
• Daha hızlı șarj için daha fazla güç sağlar



 Daha fazla güç sağlar

Artık cihazınızın șarj olması için uzun süre 
beklemeyeceksiniz! Bu șarj cihazının yüksek güç 
çıkıșı, cihazınızın standart, düșük güçlü șarj cihazlarına 
kıyasla daha kısa sürede tamamen șarj olmasını sağlar.

Çift șarj
Tek bir çıkıșı çift șarj istasyonuna dönüștürün! Bu șarj 
cihazının iki güç çıkıșı sayesinde sık kullandığınız iki 
cihazınızı USB kablolarını kullanarak bağlayabilirsiniz.

USB tabanlı cihazlarla çalıșır
Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın 
alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB 
tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir 
USB bağlantı bulunmaktadır.

Manyetik kablo düzenleyici
Entegre manyetik kablo düzenleyici, konektörünüzün 
elinizin altında olmasını ve kablolarınızın düzenli 
kalmasını sağlar
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPhone, USB 

kablolu cihazların çoğu

Güç
• Çıkıș: 2 çıkıș, her biri 1 A
• Güç giriși: 10,5 V-18 V, 0,6 A

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,8 x 5,3 x 1,5 inç
• Brüt ağırlık: 0,183 lb
• Net ağırlık: 0,095 lb
• Dara ağırlığı: 0,088 lb
• UPC: 6 09585 20447 8

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 18
• Dıș karton (L x G x Y): 15,4 x 8,9 x 8,7 inç
• Brüt ağırlık: 5,688 lb
• Net ağırlık: 1,706 lb
• Dara ağırlığı: 3,982 lb
• GTIN: 2 06 09585 20447 2

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• İç karton (L x G x Y): 4,9 x 4,1 x 7,5 inç
• Brüt ağırlık: 0,728 lb
• Net ağırlık: 0,284 lb
• Dara ağırlığı: 0,443 lb
• GTIN: 1 06 09585 20447 5
•
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