
 

 

Philips
Nástěnná nabíječka

pro iPad

DLP2232
Nabíjejte zařízení iPad, iPhone a iPod

pomocí kompaktní USB nabíječky a kabelu pro synchronizaci
Používejte kompaktní a pohodlnou nabíječku se sklopným konektorem pro nabíjení zařízení iPad, 

iPhone nebo iPod z jakékoliv nástěnné zásuvky. Díky vyššímu výkonu rychleji dosahuje plného nabití. 

Používejte přiložený kabel pro synchronizaci s knihovnou iTunes a nabíjení prostřednictvím počítače.

Důležitý kabel
• Synchronizace a nabíjení: skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Rychlé nabíjení
• Rychlejší nabití díky vyššímu výkonu

Nabíjejte iPad, iPhone nebo iPod
• Praktická USB nabíječka do jakékoliv nástěnné zásuvky
• Konektor „Fold-And-Go“
• Kompatibilní s USB zařízeními



 Vyšší výkon

Nečekejte hodiny, než se vaše zařízení nabije! Vyšší 
výstupní výkon této nabíječky zajistí plné nabití 
vašeho zařízení v kratším čase oproti standardním, 
méně výkonným nabíječkám.

Včetně kabelu pro synchronizaci a 
nabíjení
Tento kabel s 30pinovým konektorem a USB, který 
je součástí balení, je nezbytný pro synchronizaci 
iPhonu nebo iPodu s knihovnou iTunes a nabíjení 
prostřednictvím počítače nebo USB nabíječky. Noste 
jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte 
ztracený kabel, abyste v případě potřeby mohli 
zařízení kdykoliv připojit a nabíjet.

Kompatibilní s USB zařízeními
Univerzální jednotka je vybavena USB připojením 
pro použití s USB zařízeními prostřednictvím USB 
kabelu, který již vlastníte, nebo který lze zakoupit 
samostatně.
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Přednosti
• Čistá hmotnost: 0,063 kg • GTIN: 1 87 12581 55851 9
•

Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad, iPod, iPhone, Většinou 

zařízení vybavených USB kabelem

Příslušenství
• Kabel s USB a 30pinovým konektorem: pro iPad, 

iPhone a iPod

Spotřeba
• Výstup: 5 V, 2,1 A
• Maximální příkon: 100-240 V~0,2 A

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17 x 5.1 cm
• Hrubá hmotnost: 0,177 kg

• Hmotnost obalu: 0,114 kg
• EAN: 87 12581 55851 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 53 x 34,5 x 30,5 cm
• Hrubá hmotnost: 8,295 kg
• Čistá hmotnost: 2,268 kg
• Hmotnost obalu: 6,027 kg
• GTIN: 2 87 12581 55851 6

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 33,5 x 16,5 x 13,8 cm
• Hrubá hmotnost: 1,253 kg
• Čistá hmotnost: 0,378 kg
• Hmotnost obalu: 0,875 kg
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