
 

 

Philips
Väggladdare

Universell

DLA96464
Håll enheten laddad

med en kompakt USB-väggladdare
Använd lilla och praktiska väggladdaren när du är hemma eller borta från datorn till att 
ladda din USB-baserade enhet via vägguttaget. Den viks ihop platt och kan lätt förvaras 
och bäras med. Använd bara enhetens befintliga USB-kabel.

Se direkt att enheten fungerar
• LED-strömindikatorlampa

Ladda enheten
• Praktisk USB-väggladdare så att du kan ladda enheten ur alla vägguttag
• Fungerar med USB-baserade enheter



 Praktisk USB-väggladdare
Den kompakta väggladdaren kan anslutas till alla 
vägguttag, och ansluts till enheten via USB så att du 
enkelt och bekvämt kan ladda enheten i hemmet, på 
kontoret eller under resan.

LED-strömindikatorlampa
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så 
att du vet att enheten har ström.

Fungerar med USB-baserade enheter
Den universella enheten har en USB-anslutning så att 
den kan användas med din USB-baserade enhet via 
enhetens USB-kabel, som du antingen redan har eller 
kan köpa separat.
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USB-kompatibel
• USB-kompatibel: USB 2.0

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Bruttovikt: 0,181 kg
• Taravikt: 0,028 kg
• Nettovikt: 0,153 kg
• EAN: 87 12581 50977 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 26 x 20 x 17 cm

• Bruttovikt: 1 kg
• Taravikt: 0,082 kg
• Nettovikt: 0,918 kg
• GTIN: 1 87 12581 50977 1
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 56,3 x 33,6 x 33,4 cm
• Bruttovikt: 6,9 kg
• Taravikt: 1,392 kg
• Nettovikt: 5,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50977 8
• Antal konsumentförpackningar: 36
•
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