
 

 

Philips
Autolader

voor iPhone en iPod

DLM2205
Uw iPhone of iPod opladen in de auto

met slim statuslampje
Deze slimme oplader is extra krachtig, dus ook extra snel. Dankzij het driefasenlampje 
ziet u meteen de actuele status. Met handig spiraalsnoer voor een opgeruimde omgeving 
en vervangbare zekering ter bescherming tegen stroompieken.

Power voor onderweg
• Opladen via de 12 V-aansluiting in de auto
• Vervangbare veiligheidszekering beschermt tegen stroompieken
• Handig spiraalsnoer voor een opgeruimde omgeving

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking
• Aan het slimme statuslampje ziet u snel de laadstatus

Snel opladen
• Meer vermogen zodat u sneller kunt opladen



 Opladen via de 12 V-aansluiting in de 
auto

U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-
uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos 
hierop aansluiten om het onderweg op te laden.

Meer vermogen

U hoeft niet meer eindeloos te wachten tot uw 
apparaat is opgeladen! Dankzij het hogere 
uitgangsvermogen laadt deze oplader uw apparaat 
sneller volledig op dan standaardopladers met 
minder vermogen.

Slim statuslampje
Aan de kleur van het driefasenlampje kunt u snel de 
laadstatus zien: wit of rood = aangesloten, geel = 
bezig met opladen, groen = volledig opgeladen.

Vervangbare veiligheidszekering
De autolader beschikt over een vervangbare 
veiligheidszekering die uw apparaat beschermt tegen 
stroompieken van de auto.

Spiraalsnoer
Dankzij het spiraalsnoer kunt u gemakkelijk bij uw 
apparaat en hebt u geen rommel in de auto.
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Kenmerken
• GTIN: 1 87 12581 54098 9
•

Vermogen
• Uitvoer: 5 VDC, 1 A, 5 W
• Input: 10,5 - 18 VDC, 0,6 A
• Vervangbare zekering: 2 A

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15,5 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,104 kg
• Nettogewicht: 0,064 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 54098 2

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 33,2 x 27 x 37,2 cm
• Brutogewicht: 4,824 kg
• Nettogewicht: 2,304 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,52 kg
• GTIN: 2 87 12581 54098 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 25,3 x 10,2 x 17,5 cm
• Brutogewicht: 0,732 kg
• Nettogewicht: 0,384 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,348 kg
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