
 

 

Philips
USB-powerbank

5.000 mAh

DLP5750
Veelzijdige USB-batterijen

Ultraslank met 2 USB-A-poorten met vermogen van 1 A/2,1 A
Ultraslank en een capaciteit van 5000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen 
gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Dual USB om twee apparaten 
tegelijk op te laden.

Topprestaties
• 2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Draagbare kracht
• Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking
• LED-vermogenindicator



 Werkt overal
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of 
autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat 
opladen met de handige extra accu. Deze slimme 
accu werkt als primaire energieleverancier: als u 
deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw 
apparaat nog steeds vol.

Twee USB-poorten voor opladen
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te 
laden
DLP5750/00
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Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 40 x 34,5 x 25,5 cm
• Omdoos (L x B x H): 15,7 x 13,6 x 10,0 inch
• Brutogewicht: 10,44 kg
• Nettogewicht: 7,56 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,88 kg
• Brutogewicht: 23,016 lb
• Nettogewicht: 16,667 lb
• Gewicht van de verpakking: 6,349 lb
• GTIN: 1 48 95229 10378 5

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 19,5 x 2,6 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,7 x 7,7 x 1.0 inch
• Brutogewicht: 0,236 kg

• Nettogewicht: 0,21 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,026 kg
• Brutogewicht: 0,520 lb
• Nettogewicht: 0,463 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,057 lb
• EAN: 48 95229 10378 8

Accessoires
• Kabels: Oplaadsnoer

Compatibiliteit
• Werkt in combinatie met: Apparaten met USB-

oplaadpoort

Vermogen
• Uitvoer: 18,5 Wh
• Ingangsvermogen: 5 V, 1 A/2,1 A
• Batterijtype: Li-Polymer
• Batterijcapaciteit: 5000 mAh
•

Specificaties
USB-powerbank
5.000 mAh
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