
 

 

Philips
Estação de alimentação

Max
para iPad, iPhone e iPod

DLP2280
Carregador versátil e bateria de reserva

Carregue 2 dispositivos em casa e em viagem
Este acumulador proporciona longas horas para conversar e assistir a vídeos. Uma porta USB extra 
permite-lhe carregar dois dispositivos em simultâneo. As funcionalidades inteligentes incluem uma 
luz oculta do estado de alimentação e uma ficha flexível para arrumação e transporte fáceis.

Alimentação a pilhas para potência imediata
• Energia para jogos, filmes, navegação, música e muito mais

Carregue os seus dispositivos móveis
• Carregamento duplo: carregue dois dispositivos em simultâneo

Alimentação portátil
• Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não tem uma fonte de energia próxima
• Até 2 horas extra para conversar ou assistir a vídeos

Design inteligente
• Indicador de alimentação oculto para confirmar o estado com um olhar

Carregue o seu iPad, iPhone ou iPod
• Ficha dobrar e sair para armazenamento compacto
• Funciona com dispositivos USB



 Carregamento duplo
Transforme uma tomada numa estação de 
carregamento duplo! Este carregador tem duas 
tomadas para poder ligar dois dos seus dispositivos 
favoritos através dos cabos USB.

Energia para jogos, filmes e muito mais
Nunca interrompa a acção! As pilhas fornecem a 
potência imediata de que necessita para continuar a 
jogar, navegar, ver filmes, ouvir música e muito mais.

Funciona com dispositivos USB
A unidade universal tem uma ligação USB para 
utilização com o seu dispositivo USB utilizando o 
cabo USB do dispositivo que já possui ou que pode 
adquirir em separado.

2 horas extra (iPad)
Proporciona até 2 horas extra para conversar ou 
assistir a vídeos
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad, iPod, iPhone

Alimentação
• Saída: 2,1 A
• Entrada de corrente: 100-240 V ~ 0,2 A (máx.)

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Peso bruto: 0,3 kg
• Peso líquido: 0,2 kg
• Tara: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

52,8 x 43 x 38,8 cm
• Peso bruto: 15,3 kg
• Peso líquido: 7,2 kg
• Tara: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

51,8 x 14 x 18,7 cm
• Peso bruto: 2,2 kg
• Peso líquido: 1,2 kg
• Tara: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•

Especificações
Estação de alimentação
Max para iPad, iPhone e iPod 

http://www.philips.com

