
 

 

Philips
USB-autolader

Voor mobiele telefoons

DLM2206
Laad uw mobiele telefoon in de auto op

met verwisselbare aansluitpluggen
Met deze handige en compacte USB-oplader kunt u onderweg meerdere mobiele 
apparaten opladen. Extra krachtig voor nog sneller opladen en voorzien van vervangbare 
veiligheidszekering voor bescherming tegen stroompieken.

Power voor onderweg
• Opladen via de 12 V-aansluiting in de auto
• Verwisselbare aansluitpluggen voor de meeste mobiele telefoons
• Vervangbare veiligheidszekering beschermt tegen stroompieken
• Geschikt voor USB-apparaten

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.

Verwisselbare aansluitpluggen
Altijd aansluiting! USB-kabel met verwisselbare 
aansluitpluggen meegeleverd: Micro-USB, Mini-USB, 
LG, Samsung en Nokia.

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

Geschikt voor USB-apparaten
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor 
gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van 
het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u 
deze afzonderlijk aanschaffen.
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Opzetstekkers
• Inclusief: LG, micro-USB, mini-USB, Nokia (groot), 

Nokia (klein), Samsung

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): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Brutogewicht: 0,122 kg
• Nettogewicht: 0,063 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 54095 1

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 44,6 x 31,8 x 25,5 cm
• Brutogewicht: 6,25 kg
• Nettogewicht: 2,268 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,982 kg
• GTIN: 2 87 12581 54095 5

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,5 x 13 x 13,5 cm
• Brutogewicht: 0,732 kg
• Nettogewicht: 0,378 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 54095 8
•
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