
 

 

Philips
Ładowarka samochodowa

do urządzeń: iPad, iPhone i iPod

DLP2203
Możliwość ładowania urządzeń iPad, iPhone lub iPod w 
samochodzie

z inteligentnym wskaźnikiem stanu
Ta niewielka ładowarka dostarcza więcej mocy w jeszcze krótszym czasie. Trójstopniowy wskaźnik 
stanu pozwala błyskawicznie poznać stan naładowania. Spiralny przewód ułatwia dostęp i eliminuje 
niepotrzebne skręcenia, a wymienny bezpiecznik chroni urządzenie przed skokami napięcia.

Zasilanie w trasie
• Ładowanie z gniazda samochodowego 12 V
• Spiralny przewód zapewniający mniej bałaganu i ułatwiający dostęp
• Wymienny bezpiecznik chroni przed przepięciami

Błyskawiczne sprawdzenie działania
• Inteligentny wskaźnik stanu pozwala na pierwszy rzut oka zorientować się w postępie procesu 
ładowania

Szybkie ładowanie
• Dostarcza więcej mocy i umożliwia szybsze ładowanie



 Większa moc

Nie czekaj więcej, aż Twoje urządzenie w końcu się 
naładuje! Im większa moc wyjściowa ładowarki, tym 
pełniej zostanie naładowane urządzenie w krótszym 
czasie w porównaniu ze standardowymi, mniej 
efektywnymi ładowarkami.

Inteligentny wskaźnik stanu
3-stopniowy wskaźnik w prosty sposób informuje o 
stanie naładowania: biały lub czerwony = 
podłączono, żółty = ładowanie w toku, zielony = 
urządzenie w pełni naładowane.

Wymienny bezpiecznik
Ładowarka samochodowa jest wyposażona w 
wymienny bezpiecznik, który chroni urządzenie 
przed przepięciami w samochodzie.

Spiralny przewód
Spiralny przewód pozwala na wygodny dostęp do 
urządzenia i pozwala zminimalizować bałagan 
związany z wiązkami kabli.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad, iPod, iPhone

Zasilanie
• Moc wyjściowa: 5 V, 2,1 A
• Wejście zasilania: 10,5 V-18 V, 0,6 A
• Wymienny bezpiecznik: 2 A

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,6 x 15,3 x 9,5 cm
• Waga brutto: 0,101 kg
• Waga netto: 0,06 kg
• Ciężar opakowania: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 55850 5

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34 x 26 x 42 cm
• Waga brutto: 5,4 kg
• Waga netto: 2,16 kg
• Ciężar opakowania: 3,24 kg
• GTIN: 2 87 12581 55850 9

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,727 kg
• Waga netto: 0,36 kg
• Ciężar opakowania: 0,367 kg
• GTIN: 1 87 12581 55850 2
•
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