
 

 

Philips
Carregador de viagem e 
bateria portátil

5000 mAh
QC 3.0 e PD

DLP5751T
Bateria portátil versátil para viagem

com fichas substituíveis
A capacidade de 5000 mAh com fichas substituíveis fazem deste produto o companheiro de viagem 

ideal. Inclui fichas dos tipos UE, Austrália, Reino Unido e EUA que permitem carregar diretamente na 

tomada elétrica. Acabaram-se as complicações para carregar os seus dispositivos móveis e esta bateria 

portátil quando está em viagem.

Excelente desempenho
• 1 porta USB-A e 1 porta USB-C carregam 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

Design inteligente
• Carregador universal com ficha substituível entre UE, EUA, Austrália e Reino Unido



 1 porta USB-A e 1 porta USB-C
1 porta USB-A e 1 porta USB-C carregam dois 
dispositivos em simultâneo. A porta USB-A funciona 
com a maioria dos dispositivos carregados por USB, 
enquanto o USB-C é o conector de carregamento 
mais recente, atualmente adotado por dispositivos 
móveis, como telemóveis, câmaras de exterior e 
tablets.

Indicador LED de alimentação
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe 
indicar claramente que a unidade está a ser 
carregada.

Carregador universal
Carregador universal com ficha substituível entre 
UE, EUA, Austrália e Reino Unido
DLP5751T/00
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Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Embalagem exterior (C x L x A): 38 x 34 x 20 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15,0 x 13,4 x 7,9 polegadas
• Peso bruto: 5,9 kg
• Peso líquido: 3,12 kg
• Tara: 2,78 kg
• Peso bruto: 13,007 lb
• Peso líquido: 6,878 lb
• Tara: 6,129 lb
• GTIN: 1 48 95229 10389 1

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

16 x 16,5 x 6 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,3 x 6,5 x 2,4 polegadas
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso líquido: 0,26 kg
• Tara: 0,18 kg

• Peso bruto: 0,970 lb
• Peso líquido: 0,573 lb
• Tara: 0,397 lb
• EAN: 48 95229 10389 4

Acessórios
• Mala de transporte: Mala de transporte
• Adaptador CA: Fichas substituíveis
• Cabos: Cabo 3 em 1

Compatibilidade
• Funciona com os seguintes artigos: Dispositivos 

carregados por USB

Potência
• Tipo de adaptador: Tipo UE, Austrália, Reino 

Unido, EUA
• Saída: 18,5 Wh
• Entrada de corrente: 100-240 V~50/60 Hz 0,4 A
• Tipo de pilha: Iões de lítio
• Capacidade da pilha: 5000 mAh
•

Especificações
Carregador de viagem e bateria portátil
5000 mAh QC 3.0 e PD
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