
 

 

Philips
USB-billaddare

För mobiltelefon

DLM2206
Ladda mobiltelefonen i bilen

med utbytbara anslutningskontakter
Den här kompakta och bekväma USB-laddaren ger ström åt flera mobila enheter under resan 
med medföljande kabel och anslutningskontakter. Den ger ytterligare ström för att snabbt ge 
en fullständig laddning. Den utbytbara skyddssäkringen skyddar mot överspänning.

Ström i bilen
• Ladda från 12 V-uttaget i bilen
• Utbytbara anslutningskontakter för de flesta mobiltelefoner
• Utbytbar skyddssäkring skyddar mot överspänning
• Fungerar med USB-baserade enheter

Snabb laddning
• Ger mer ström för snabbare laddning



 Ladda från 12 V-uttaget i bilen

Du kan ansluta den kompakta laddaren till bilens 
12 V-uttag och enkelt och bekvämt ladda enheten 
under resan.

Ger mer ström

Sitt inte och vänta på att enheten ska laddas! 
Laddarens högre uteffekt garanterar att enheten är 
fulladdad efter en kortare tid jämfört med 
standardladdare med mindre effekt.

Utbytbara anslutningskontakter
Anslut dig! USB-kabel med utbytbara 
anslutningskontakter medföljer: mikro-USB, mini-
USB, LG, Samsung och Nokia.

Utbytbar skyddssäkring
Billaddaren har en utbytbar skyddssäkring som 
skyddar enheten mot överspänning i bilen.

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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Anslutningstips
• Medföljer: LG, mikro-USB, mini-USB, Nokia (stor), 

Nokia (liten), Samsung

Effekt
• Utgång: 5 VDC, 1 A, 5 W
• Ingång: 10,5-18 VDC, 0,6 A
• Utbytbar säkring: 2 A

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Bruttovikt: 0,122 kg
• Nettovikt: 0,063 kg
• Taravikt: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 54095 1

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 44,6 x 31,8 x 25,5 cm
• Bruttovikt: 6,25 kg
• Nettovikt: 2,268 kg
• Taravikt: 3,982 kg
• GTIN: 2 87 12581 54095 5

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,5 x 13 x 13,5 cm
• Bruttovikt: 0,732 kg
• Nettovikt: 0,378 kg
• Taravikt: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 54095 8
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