
 

 

Philips
USB araç șarj cihazı

Evrensel

DLV2201
Cihazlarınızı aracınızda şarj edin

Çok yönlü USB şarj cihazı ile
Kompakt ve kullanışlı bu USB şarj cihazı sayesinde cihazınızı USB kablosunu kullanarak yolda 
şarj edebilirsiniz. Daha fazla güç vererek cihazınızın daha hızlı bir şekilde tamamen şarj olmasını 
sağlar. Değiştirilebilir güvenlik sigortası elektrik dalgalanmalarına karşı koruma sunar.

Yolda güç yanınızda
• Otomobilin 12V prizinden șarj edin
• USB tabanlı cihazlarla çalıșır
• Değiștirilebilir güvenlik sigortası elektrik dalgalanmalarına karșı koruma sunar

Hızlı șarj
• Daha hızlı șarj için daha fazla güç sağlar



 Daha fazla güç sağlar

Artık cihazınızın șarj olması için uzun süre 
beklemeyeceksiniz! Bu șarj cihazının yüksek güç 
çıkıșı, cihazınızın standart, düșük güçlü șarj cihazlarına 
kıyasla daha kısa sürede tamamen șarj olmasını sağlar.

Değiștirilebilir güvenlik sigortası
Araç șarj cihazı, cihazınızı aracınızdaki elektrik 
dalgalanmalarına karșı koruyan, değiștirilebilir 
güvenlik sigortası sunar.

USB tabanlı cihazlarla çalıșır
Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın 
alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB 
tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir 
USB bağlantı bulunmaktadır.
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPhone, Evrensel, 

GPS birimleri, Bluetooth cihazları, USB kablolu 
cihazların çoğu

Güç
• Çıkıș: 5 V, 1 A
• Güç giriși: 10,5 V-18 V, 0,6 A
• Değiștirilebilir Sigorta: 2A

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,8 x 5,3 x 1,5 inç
• Net ağırlık: 0,079 lb
• Brüt ağırlık: 0,168 lb
• Dara ağırlığı: 0,089 lb
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj türü: Sahte

• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• UPC: 6 09585 18417 6

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 14,6 x 6,7 x 9,4 inç
• Net ağırlık: 1,429 lb
• Brüt ağırlık: 4,498 lb
• Dara ağırlığı: 3,069 lb
• Ambalaj sayısı: 18
• GTIN: 2 06 09585 18417 0

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 6,2 x 4,6 x 4,2 inç
• Net ağırlık: 0,238 lb
• Brüt ağırlık: 0,644 lb
• Dara ağırlığı: 0,406 lb
• Ambalaj sayısı: 3
• GTIN: 1 06 09585 18417 3
•

Teknik Özellikler
USB araç șarj cihazı
Evrensel

http://www.philips.com

