
 

 

Philips
Φορτιστής αυτοκινήτου

Για κινητό τηλέφωνο

DLP2204
Ταχύτερη φόρτιση στο αυτοκίνητο

με απίθανα ανταλλακτικά καλύμματα
Αυτός ο φορτιστής αυτοκινήτου της παρέχει περισσότερη ισχύ για ταχύτερη φόρτιση. Μια 

μαγνητική θήκη οργάνωσης καλωδίων διατηρεί το φις πρόχειρο και τα καλώδιά σας 

τακτοποιημένα. Επιπλέον, τα τέσσερα ανταλλακτικά καλύμματα σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε 

την εμφάνιση του φορτιστή στο στυλ σας.

Ισχύ εν κινήσει
• Φορτίστε από την πρίζα 12V του αυτοκινήτου

Έξυπνη σχεδίαση
• Συμπεριλαμβάνει 4 ανταλλακτικά καλύμματα
• Ενσωματωμένη μαγνητική θήκη οργάνωσης καλωδίων

Γρήγορη φόρτιση
• Αποδίδει περισσότερη ισχύ για ταχύτερη φόρτιση



 Φορτίστε από την πρίζα 12V του 
αυτοκινήτου
Ο συμπαγής φορτιστής συνδέεται στην πρίζα 12V 
του αυτοκινήτου και τη συσκευή σας για εύκολη 
και πρακτική φόρτιση εν κινήσει.

Αποδίδει περισσότερη ισχύ

Μην κάθεστε περιμένοντας να φορτίσει η συσκευή 
σας! Η υψηλότερη απόδοση ισχύος αυτού του 
φορτιστή εξασφαλίζει την πλήρη φόρτιση της 
συσκευής σας σε λιγότερο χρόνο, σε σχέση με 
τους τυπικούς, λιγότερο ισχυρούς φορτιστές.

4 ανταλλακτικά καλύμματα
Συμπεριλαμβάνει 4 ανταλλακτικά καλύμματα - 
αλλάξτε την εμφάνισή του ανάλογα με το στυλ σας

Μαγνητική θήκη οργάνωσης καλωδίων
Η ενσωματωμένη μαγνητική θήκη οργάνωσης 
καλωδίων διατηρεί το φις πρόχειρο και τα 
καλώδιά σας τακτοποιημένα
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: Κινητά τηλέφωνα

Ρεύμα
• Έξοδος: 5V, 1A
• Είσοδος ρεύματος: 10,5V-18V, 0,6A

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 15,3 x 3,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,043 κ.
• Μικτό βάρος: 0,0808 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0378 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• EAN: 87 12581 57904 3

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33,5 x 26 x 41,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,548 κ.
• Μικτό βάρος: 4,279 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,731 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• GTIN: 2 87 12581 57904 7

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29,5 x 12 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,258 κ.
• Μικτό βάρος: 0,594 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,336 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 57904 0
•
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