
 

 

Philips
Ładowarka do montażu na 
ścianie

do iPada

DLP2232
Ładowanie tabletu iPad, telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod
za pomocą kompaktowej ładowarki USB oraz przewodu do synchronizacji

Skorzystaj z wygodnej, kompaktowej ładowarki ze składaną wtyczką i naładuj swój tablet iPad, telefon 

iPhone lub odtwarzacz iPod wykorzystując dowolne gniazdko sieciowe. Dostarcza więcej mocy, 

zapewniając jeszcze szybsze ładowanie. Dołączony przewód umożliwia synchronizację z serwisem 

iTunes oraz ładowanie przy użyciu komputera.

Podstawowy przewód
• Przewód do synchronizacji i ładowania: Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć 

pod ręką

Szybkie ładowanie
• Dostarcza więcej mocy i umożliwia szybsze ładowanie

Ładowanie tabletu iPad, telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod
• Wygodna ładowarka USB umożliwia ładowanie przy dowolnym gnieździe ściennym
• Składana wtyczka
• Działa z urządzeniami USB



 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.

Przewód do synchronizacji i ładowania w 
zestawie
Dołączony do zestawu przewód 30-stykowy / USB 
służy do synchronizacji urządzenia iPhone lub iPod z 
platformą iTunes oraz ładowania za pośrednictwem 
komputera lub ładowarki USB. Noś go przy sobie, 
trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, aby 
podłączyć urządzenie i je podładować zawsze wtedy, 
gdy jest to konieczne.

Działa z urządzeniami USB
Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze 
USB, do którego, za pomocą przewodu USB 
(niedołączony do zestawu), można podłączyć 
urządzenie USB.
DLP2232/10

Zalety
• GTIN: 1 87 12581 55851 9
•

Zgodność
• Zgodność z: iPad, iPod, iPhone, Większość 

urządzeń z przewodem USB

Akcesoria
• Przewód USB / 30-stykowy: do urządzeń: iPad, 

iPhone i iPod

Zasilanie
• Moc wyjściowa: 5 V, 2,1 A
• Wejście zasilania: 100-240 V, 0,2 A

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

12,7 x 17 x 5,1 cm
• Waga brutto: 0,177 kg
• Waga netto: 0,063 kg

• Ciężar opakowania: 0,114 kg
• EAN: 87 12581 55851 2

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

53 x 34,5 x 30,5 cm
• Waga brutto: 8,295 kg
• Waga netto: 2,268 kg
• Ciężar opakowania: 6,027 kg
• GTIN: 2 87 12581 55851 6

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

33,5 x 16,5 x 13,8 cm
• Waga brutto: 1,253 kg
• Waga netto: 0,378 kg
• Ciężar opakowania: 0,875 kg
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