
 

 

Philips
Ładowarka samochodowa

Do telefonu komórkowego

DLP2204
Szybsze ładowanie w samochodzie

dzięki zabawnym, wymiennym zaślepkom
Ładowarka samochodowa dostarcza więcej mocy i umożliwia szybsze ładowanie. Magnetyczna 
prowadnica do przewodów pozwala mieć złącze pod ręką i uporządkować przewody. Cztery 
wymienne płyty czołowe umożliwiają dostosowanie wyglądu ładowarki do Twojego stylu.

Zasilanie w trasie
• Ładowanie z gniazda samochodowego 12 V

Elegancka stylistyka
• Zawiera 4 wymienne płyty czołowe
• Zintegrowana prowadnica magnetyczna do przewodów

Szybkie ładowanie
• Dostarcza więcej mocy i umożliwia szybsze ładowanie



 Ładowanie z gniazda samochodowego 
12 V
Po podłączeniu małej ładowarki do gniazda 
samochodowego 12 V można do niej podłączyć 
urządzenie, aby je naładować w trasie.

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.

4 wymienne płyty czołowe
Zawiera 4 wymienne płyty czołowe – dostosuj jej 
wygląd do własnego stylu

Magnetyczna prowadnica do przewodów
Zintegrowana prowadnica magnetyczna do 
przewodów pozwala uporządkować przewody i 
trzymać złącze pod ręką.
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Zgodność
• Zgodność z: Telefony komórkowe

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

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Waga netto: 0,043 kg
• Waga brutto: 0,0808 kg
• Ciężar opakowania: 0,0378 kg
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 87 12581 57904 3

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,5 x 26 x 41,5 cm
• Waga netto: 1,548 kg
• Waga brutto: 4,279 kg
• Ciężar opakowania: 2,731 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• GTIN: 2 87 12581 57904 7

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Waga netto: 0,258 kg
• Waga brutto: 0,594 kg
• Ciężar opakowania: 0,336 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• GTIN: 1 87 12581 57904 0
•
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