
 

 

Philips
Powerbank USB

5000 mAh

DLP5750
Uniwersalny akumulator USB

2 niezwykle smukłe wyjścia USB 1 A/2,1 A
Bardzo smukły i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5 tys. mAh. Już 
nie musisz się martwić, gdy telefon jest rozładowany. Wyposażony w dwa porty USB do 
jednoczesnego ładowania 2 urządzeń.

Najlepsza wydajność
• 2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Przenośny zasilacz
• Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Błyskawiczne sprawdzenie działania
• Wskaźnik zasilania LED



 Działa wszędzie
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej 
ani samochodowej, możesz przeprowadzić 
ładowanie baterii urządzenia, korzystając z 
wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny 
zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po 
skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć 
w pełni naładowane urządzenie.

Podwójne ładowanie przez USB
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń 
jednocześnie
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Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40 x 34,5 x 25,5 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

15,7 x 13,6 x 10,0 cala
• Waga brutto: 10,44 kg
• Waga netto: 7,56 kg
• Waga opakowania: 2,88 kg
• Waga brutto: 23,016 lb
• Waga netto: 16,667 lb
• Waga opakowania: 6,349 lb
• GTIN: 1 48 95229 10378 5

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 19,5 x 2,6 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,7 x 7,7 x 1,0 cala

• Waga brutto: 0,236 kg
• Waga netto: 0,21 kg
• Waga opakowania: 0,026 kg
• Waga brutto: 0,520 lb
• Waga netto: 0,463 lb
• Waga opakowania: 0,057 lb
• EAN: 48 95229 10378 8

Akcesoria
• Przewody: Przewód do ładowania

Zgodność
• Współpracuje z następującymi urządzeniami: 

Urządzenia ładowane przez USB

Moc
• Wyjście: 18,5 Wh
• Wejście zasilania: 5 V, 1 A/2,1 A
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Pojemność baterii/akumulatora: 5000 mAh
•

Dane techniczne
Powerbank USB
5000 mAh

http://www.philips.com

