
 

 

Philips
Kovakuorinen kotelo, joka 
sisältää akun

iPhone 3G ja 3GS

DLM2261
Puhu ja surfaa lähes kaksi kertaa kauemmin

ja suojaa iPhone
Käytä ja suojaa iPhonea ohuessa, pehmeäpintaisessa kotelossa, joka sisältää akun. Voit 
puhua lähes kaksi kertaa entistä kauemmin ja katsella videoita kiinteän jalustan avulla kädet 
vapaina. Piilossa oleva virtavalo ja äänikanava äänen ohjausta varten.

Kannettava virtalähde
• Kotelo, jonka sisältämä ohut akku antaa virtaa ja suojaa
• Kaksinkertaista akun kapasiteetti ja lähes kaksinkertaista puheaika
• Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vahva suojaus
• Kova suojakotelo
• Pehmeä mattapinta

Tyylikäs
• Äänikanava suuntaa äänen sinua kohti
• Piilossa olevasta virran merkkivalosta näet tilan yhdellä silmäyksellä
• Kiinteä pöytäteline helpottaa videoiden katselua
• Mini-USB-synkronointi- ja -latauskaapeli



 Kiinteä pöytäteline
Kotelon taustapuolella on kiinteä pöytäteline, joten 
soittimen voi laskea pöydälle videoiden katselun 
ajaksi

Kaksinkertaista akun kapasiteetti
Nyt voit puhua, surfata ja nauttia iPodin tai iPhonen 
musiikista ja videoista lähes kaksinkertaisen ajan 
aiempaan verrattuna kompaktin, kevyen akun 
kapasiteetin ansiosta.

Virran merkkivalo piilossa
Huomaamaton ja energiaa säästävä piilossa oleva 
LED-merkkivalo tulee näkyviin painiketta painamalla. 
Siitä näet akun virtatilan yhdellä silmäyksellä.

Toimii kaikkialla
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei 
olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on 
ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön 
jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

Äänikanava suuntaa ääntä
Kotelo ei peitä kaiuttimia, vaan sen alaosan 
äänikanava suuntaa äänen ulospäin sinua kohti.

Kotelo, joka sisältää akun
Nyt sekä suojaa että virtaa iPhonelle! Nyt voit Nyt 
voit puhua, surfata ja nauttia iPodin tai iPhonen 
musiikista ja videoista lähes kaksinkertaisen ajan 
aiempaan verrattuna ohuen, kevyen, kotelon 
taustapuolelle kiinnitettävän akun ansiosta.
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Kohokohdat
• Nettopaino: 0,073 kg •
iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Musta

Lisätarvikkeet
• Johdot: 1 mini-USB–USB-kaapeli

Virta
• Lähtö:: 5 V DC 500 mA
• Akun kapasiteetti: 1200 mAh

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 15 x 5,2 cm
• Kokonaispaino: 0,182 kg

• Taara: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 54100 2

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,2 x 38,5 x 35,2 cm
• Kokonaispaino: 8,112 kg
• Nettopaino: 2,628 kg
• Taara: 5,484 kg
• GTIN: 2 87 12581 54100 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 32 x 18,5 x 13,3 cm
• Kokonaispaino: 1,222 kg
• Nettopaino: 0,438 kg
• Taara: 0,784 kg
• GTIN: 1 87 12581 54100 9
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