
 

 

Philips
Powerbank USB

DLP8752NC
Ciesz się muzyką i ładowaniem w podróży

Hybrydowy power bank i przenośny głośnik
Ciesz się muzyką w każdym miejscu i ładowaniem w podróży. Power bank o pojemności 
5 tys. mAh jest wyposażony w głośnik Bluetooth. Zabierz go ze sobą i zacznijmy imprezę!

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

Zabierz muzykę ze sobą
• Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki

Uniwersalne – współp. z telefonem wyposażonym w funkcję Bluetooth
• BT 4.1



 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.

Lekka konstrukcja ułatwiająca 
przenoszenie

Dzięki wytrzymałemu i lekkiemu materiałowi oraz 
wykonaniu, z głośników można korzystać w 
dowolnym miejscu.
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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 cali
• Waga brutto: 12,366 kg
• Waga netto: 8,28 kg
• Waga opakowania: 4,086 kg
• Waga brutto: 27,262 lb
• Waga netto: 18,254 lb
• Waga opakowania: 9,008 lb
• GTIN: 1 48 95229 10397 6

Wymiary opakowania
• Waga brutto: 0,256 kg
• Waga netto: 0,23 kg
• Waga opakowania: 0,026 kg

• Waga brutto: 0,564 lb
• Waga netto: 0,507 lb
• Waga opakowania: 0,057 lb
• EAN: 48 95229 10397 9

Akcesoria
• Przewody: Przewód do ładowania

Zgodność
• Współpracuje z następującymi urządzeniami: 

Urządzenia z funkcją ładowania przez USB i 
urządzenia Bluetooth

Moc
• Wyjście: 19 Wh
• Wejście zasilania: 5 V, 2 A
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Pojemność baterii/akumulatora: 5000 mAh
•

Dane techniczne
Powerbank USB
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