
 

 

Philips
Strømforsyningsstation

Max
til iPad, iPhone og iPod

DLP2280
Alsidig oplader og ekstra batteri

oplad 2 enheder derhjemme og på farten
Denne batteripakke leverer timevis af tale- og videotid. Den ekstra USB-port gør det 
muligt at oplade to enheder samtidigt. Andre smarte funktioner omfatter en skjult 
statusindikator for strøm og et foldestik til nem opbevaring og rejser.

Batteridrift giver et boost
• Strøm til spil, film, surfing på nettet, musik og meget mere

Oplad dine mobile enheder
• Dobbelt opladning: Oplad to enheder samtidig

Bærbar strøm
• Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde
• Op til 2 timers ekstra tale- eller video

Smart design
• Skjult strømindikator for at bekræfte status på et øjeblik

Oplad din iPad, iPhone eller iPod
• Sammenklappeligt stik til kompakt opbevaring
• Fungerer med USB-baserede enheder



 Dobbelt opladning
Omdan en enkelt stikkontakt til en dobbelt 
opladerstation! Denne oplader har to strømudtag, så 
du kan tilslutte dine to yndlingsenheder vha. deres 
USB-kabler.

Strøm til spil, film og meget mere
Vær sikker på ikke at gå i stå! Batterierne giver den 
ekstra strøm, du skal bruge til at blive ved med at 
spille, se film, lytte til musik og meget mere.

Fungerer med USB-baserede enheder
Universalenheden har et USB-stik til brug med din 
USB-baserede enhed via enhedens USB-kabel, som 
du allerede har, eller som du kan købe separat.

2 timer mere (iPad)
Giver op til 2 timers ekstra tale- eller video
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPod, iPhone

Strøm
• Output: 2,1 A
• Strømindtag: 100-240 V ~ 0,2 A (maks.)

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 13 x 17,2 x 8,4 cm
• Bruttovægt: 0,3 kg
• Nettovægt: 0,2 kg
• Taravægt: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Bruttovægt: 15,3 kg
• Nettovægt: 7,2 kg
• Taravægt: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

51,8 x 14 x 18,7 cm
• Bruttovægt: 2,2 kg
• Nettovægt: 1,2 kg
• Taravægt: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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