
 

 

Philips
Bateria externa USB

5000 mAh

DLP5750
Acumulador USB versátil

2 saídas USB de 1 A/2,1 A ultrafinas
Carregador ultrafino com capacidade para 5000 mAh e uma bateria de polímero de lítio 
segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. USB duplo 
para carregar dois dispositivos em simultâneo.

Excelente desempenho
• 2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Alimentação portátil
• Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Confirme o funcionamento apenas com um olhar
• Indicador LED de alimentação



 Funciona em qualquer lugar
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de 
tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do 
seu dispositivo com o acumulador conveniente. O 
acumulador inteligente primeiro fornece energia, 
para que possa remover o acumulador depois da 
utilização e ter a bateria do seu dispositivo 
totalmente carregada.

Carregamento duplo por USB
2 portas USB para carregar dois dispositivos em 
simultâneo
DLP5750/00
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Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40 x 34,5 x 25,5 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15,7 x 13,6 x 10,0 polegadas
• Peso bruto: 10,44 kg
• Peso líquido: 7,56 kg
• Tara: 2,88 kg
• Peso bruto: 23,016 lb
• Peso líquido: 16,667 lb
• Tara: 6,349 lb
• GTIN: 1 48 95229 10378 5

Dimensões da embalagem
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 19,5 x 2,6 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,7 x 7,7 x 1,0 polegadas

• Peso bruto: 0,236 kg
• Peso líquido: 0,21 kg
• Tara: 0,026 kg
• Peso bruto: 0,520 lb
• Peso líquido: 0,463 lb
• Tara: 0,057 lb
• EAN: 48 95229 10378 8

Acessórios
• Cabos: Cabo para carregamento

Compatibilidade
• Funciona com os seguintes artigos: Dispositivos 

carregados por USB

Potência
• Saída: 18,5 Wh
• Entrada de corrente: 5 V, 1 A/2,1 A
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Capacidade da pilha: 5000 mAh
•

Especificações
Bateria externa USB
5000 mAh
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