
 

 

Philips
Power banka USB

DLP8752NC
Užijte si hudbu na cestách

Hybridní power banka a přenosný reproduktor
Vychutnejte si hudbu, ať jste kdekoli, a nabíjejte na cestách. Power banka s kapacitou 
5 000 mAh obsahuje integrovaný reproduktor Bluetooth. Vezměte ho s sebou 
a uspořádejte party!

Přenosné napájení
• Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

Vezměte si hudbu s sebou
• Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli

Univerzální: Spolupracuje s telefonem s připojením Bluetooth
• BT verze 4.1



 Funguje kdekoli
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka 
do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení 
pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada 
akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, 
takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále 
nabitou baterii.

Lehké, přenosné provedení

Odolný a lehký materiál a design znamená, že 
s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.
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Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 40 x 34,5 x 25,5 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 15,7 x 13,6 x 10,0 palců
• Hrubá hmotnost: 12,366 kg
• Čistá hmotnost: 8,28 kg
• Hmotnost obalu: 4,086 kg
• Hrubá hmotnost: 27,262 lb
• Čistá hmotnost: 18,254 lb
• Hmotnost obalu: 9,008 lb
• GTIN: 1 48 95229 10397 6

Rozměry balení
• Hrubá hmotnost: 0,256 kg
• Čistá hmotnost: 0,23 kg
• Hmotnost obalu: 0,026 kg
• Hrubá hmotnost: 0,564 lb

• Čistá hmotnost: 0,507 lb
• Hmotnost obalu: 0 057 lb
• EAN: 48 95229 10397 9

Příslušenství
• Kabely: Nabíjecí kabel

Kompatibilita
• Kompatibilní s následujícími možnostmi: Zařízení 

nabíjená přes port USB a zařízení s podporou 
technologie Bluetooth

Spotřeba
• Výstup: 19 Wh
• Maximální příkon: 5 V / 2 A
• Typ baterie: Li-Pol
• Kapacita baterie: 5 000 mAh
•
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