
 

 

Philips
Wandstation

voor iPhone en iPod

DLM2245
Rechtstreeks aan te sluiten oplaadstation

voor een veilige en nette stroomoplossing
Nu kunt u uw iPhone of iPod veilig opladen. Het unieke ontwerp met een zachte bovenkant biedt 
ondersteuning zonder onhandige hulpstukken. Gebruik het op kantoor, in uw slaapkamer, in de 
keuken of overal waar u een handige, snoerloze oplaadoplossing kunt gebruiken.

Handige bevestigings- en oplaadoplossing
• Rechtstreeks aan te sluiten oplaadstation voor veilig opladen
• Maak van elk stopcontact een handig oplaadstation

Slank design
• Ontwerp zonder kabelwirwar en zonder hulpstukken
• Draaibaar oplaadstation voor gemakkelijk plaatsen
• Uw iPod of iPhone veilig opladen

Snel opladen
• Meer vermogen zodat u sneller kunt opladen



 Ontwerp zonder kabelwirwar
De zachte bovenkant ondersteunt uw iPhone of iPod 
zonder dat u hulpstukken nodig hebt en dus zonder 
onnodige rommel. Bij deze discrete, aantrekkelijke 
oplader wordt ook de connector verborgen als de 
lader niet wordt gebruikt.

Draaibaar oplaadstation
De 30-pins connector van de oplader kan draaien, 
zodat u uw apparaat simpelweg met de achterzijde 
tegen de steun kunt plaatsen, zonder onhandige 
houders of hulpstukken.

Rechtstreeks aan te sluiten 
oplaadstation
De wandoplader is een veilige oplaadplek voor uw 
iPhone of iPod. Sluit de oplader eenvoudigweg aan 
op een wandstopcontact en niemand kan meer op 
uw iPod of iPhone stappen, morsen of spetteren.

Uw apparaat veilig opladen
Als u uw iPod of iPhone in een oplader met snoer 
plaatst en op de grond of op het aanrecht zet, kan 
het gebeuren dat iemand op het apparaat stapt of dat 
dit wordt beschadigd door morsen of spetteren. In 
een wandoplader wordt uw iPod of iPhone 
daarentegen veilig hoog en droog opgeladen.

Maak van elk stopcontact een 
oplaadstation
Op kantoor, in de slaapkamer of in de keuken - als u 
een handige,draadloze oplader nodig hebt, steekt u 
de WallDock gewoon in het stopcontact. De lader is 
bovendien klein genoeg om mee te nemen op reis, 
zodat u op de plaats van bestemming meteen kunt 
gaan opladen.

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.
DLM2245/12

Kenmerken
Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 2.2.9

12 NC: 8670 000 62548
EAN: 87 12581 54094 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Vermogen
• Uitvoer: 5 VDC, 1 A, 5 W
• Input: 100-240 VAC, 0,2 A

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

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Brutogewicht: 0,097 kg
• Nettogewicht: 0,039 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 54094 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 38,5 x 31 x 24 cm
• Brutogewicht: 4,765 kg
• Nettogewicht: 1,404 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,361 kg
• GTIN: 2 87 12581 54094 8

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Brutogewicht: 0,727 kg
• Nettogewicht: 0,234 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,493 kg
• GTIN: 1 87 12581 54094 1
•
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