
 

 

Philips
Seinälaturi

iPadille

DLP2232
Lataa iPad, iPhone ja iPod

kompaktilla USB-lataus- ja synkronointikaapelilla
Voit ladata iPadin, iPhonen tai iPodin mistä tahansa pistorasiasta tällä kompaktilla, kätevällä laturilla, jossa 

on taitettava pistotulppa. Sillä voit ladata laitteet täyteen entistä nopeammin. Mukana toimitetulla 

kaapelilla voit lisäksi synkronoida laitteet iTunesin kanssa ja ladata ne tietokoneen kautta.

Välttämätön kaapeli
• Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana

Nopea lataus
• Lisää tehoa, lataa entistä nopeammin

Lataa iPad, iPhone tai iPod
• Kätevällä USB-seinälaturilla lataat virtaa kaikista pistorasioista
• Tilaa säästävä fold and go -pistoke
• Toimii USB-laitteiden kanssa



 Lisää tehoa

Älä enää odota laitteen latautumista! Laturin 
tavallista suurempi lähtöteho takaa, että laite latautuu 
täyteen nopeammin kuin tavallisilla, tehottomammilla 
latureilla.

Mukana synkronointi- ja latauskaapeli
iPhonen tai iPodin lataamiseen tietokoneella tai USB-
laturilla sekä synkronointiin iTunesin kanssa tarvitaan 
laitteen mukana toimitettu 30-nastaa–USB-kaapeli. 
Pidä kaapelia mukanasi, säilytä sitä pöydällä tai korvaa 
sillä hukkaamasi kaapeli, jotta voit käyttää sitä 
tarvitessasi.

Toimii USB-laitteiden kanssa
USB-laite liitetään yleislaturin USB-liitäntään laitteen 
mukana toimitetulla tai erikseen hankitulla USB-
kaapelilla.
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Kohokohdat
• Nettopaino: 0,063 kg • GTIN: 1 87 12581 55851 9
•

Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPod, iPhone, Useimmat 

laitteet, joissa on USB-kaapeli

Lisätarvikkeet
• USB–30 nastaa -kaapeli: iPadille, iPhonelle & 

iPodille

Virta
• Lähtö:: 5 V, 2,1 A
• Virransyöttö: 100–240 V~0,2 A

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17 x 5,1 cm
• Kokonaispaino: 0,177 kg

• Taara: 0,114 kg
• EAN: 87 12581 55851 2

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 53 x 34,5 x 30,5 cm
• Kokonaispaino: 8,295 kg
• Nettopaino: 2,268 kg
• Taara: 6,027 kg
• GTIN: 2 87 12581 55851 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 33,5 x 16,5 x 13,8 cm
• Kokonaispaino: 1,253 kg
• Nettopaino: 0,378 kg
• Taara: 0,875 kg
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