
 

 

Philips
Vegglader

for iPhone og iPod

DLM2235
Sørg for at iPhone og iPod er ladet

med en kompakt USB-lader og synkroniseringskabel
Bruk den kompakte og praktiske laderen til å lade din iPhone eller iPod fra et hvilket som 
helst vegguttak. Den gir mer effekt, noe som gjør at enheten blir fulladet raskere. Bruk 
også kabelen som følger med, til å synkronisere med iTunes og lade via datamaskinen.

Lad din iPod eller iPhone
• Praktisk USB-lader som gjør at du kan lade fra et hvilket som helst vegguttak
• Fungerer med USB-baserte enheter

Den viktige kabelen
• En god ekstrakabel som er praktisk å ha i bakhånd

Rask lading
• Gir mer kraft for raskere lading



 Gir mer kraft

Det er ingen grunn til å sitte og vente på at enheten 
skal lade ferdig. Denne laderen har en sterkere 
strømutgang, noe som gjør at enheten din blir 
fulladet raskere enn når du bruker vanlige og mindre 
kraftfulle ladere.

Kabel for synkronisering og lading følger 
med
30-pinner-til-USB-kabelen som følger med, brukes 
for synkronisering av iPhone eller iPod med iTunes, 
og for lading via datamaskin eller USB-lader. Ta den 
med deg, ha den på skrivebordet, eller erstatt 
kabelen du har mistet, slik at du kan koble til og lade 
når du trenger det.

Praktisk USB-vegglader
Den kompakte veggladeren kan kobles til et hvilket 
som helst vegguttak og til enheten din via USB for 
enkel og praktisk lading i hjemmet, på kontoret eller 
på reise.

Fungerer med USB-baserte enheter
Universalenheten har en USB-kontakt for bruk med 
den USB-baserte enheten din via enhetens USB-
kabel som du allerede har, eller som du kan kjøpe 
separat.
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Høydepunkter
• EAN: 87 12581 54099 9 •
Tilbehør
• Ledninger: USB-til-30-pinner-kabel for iPhone og 

iPod

Drift
• Utgang: 5 VDC,1 A, 5 W
• Inngang: 100–240 VAC, 0,2 A

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 17 x 5.1 cm
• Nettovekt: 0,098 kg
• Bruttovekt: 0,167 kg
• Taravekt: 0,069 kg
• Emballasjetype: Eske
• Antallet produkter som følger med: 1

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 51 x 37,5 x 16 cm
• Nettovekt: 3,528 kg
• Bruttovekt: 8 kg
• Taravekt: 4,472 kg
• Antall emballasjer: 36
• GTIN: 2 87 12581 54099 3

Innereske
• Innereske (L x B x H): 18 x 16,5 x 13,5 cm
• Nettovekt: 0,588 kg
• Bruttovekt: 0,5999 kg
• Taravekt: 0,0119 kg
• Antall emballasjer: 6
• GTIN: 1 87 12581 54099 6
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