
 

 

Philips
Staţie de alimentare

Maxim
pentru iPad, iPhone și iPod

DLP2280
Încărcător versatil şi baterie de rezervă

încărcaţi 2 dispozitive acasă şi în mişcare
Acest set de baterii furnizează ore întregi de discuţii şi timp de vizionare video. Un port USB suplimentar 

vă permite să încărcaţi două dispozitive în acelaşi timp. Caracteristicile inteligente includ o lumină 

ascunsă pentru starea alimentării şi o mufă pliabilă pentru depozitare şi transport uşoare.

Alimentat cu baterii pentru amplificare
• Alimentare pentru jocuri, filme, navigare, muzică și altele

Încărcaţi-vă dispozitivele mobile
• Încărcare dublă: Încărcaţi două dispozitive în același timp

Energie portabilă
• Funcţionează oriunde - excelent când nu vă aflaţi în apropierea unei surse de energie
• Până la 2 ore în plus de convorbire sau de vizionare clipuri video

Design inteligent
• LED indicator pentru alimentare ascuns pentru a confirma starea imediat.

Încărcaţi-vă iPad-ul, iPhone-ul sau iPod-ul
• Mufă pliabilă pentru depozitare compactă
• Funcţionează cu dispozitive USB



 Încărcare dublă
Transformaţi o priză într-o staţie de încărcare dublă! 
Acest încărcător are două prize de alimentare, deci 
puteţi conecta două dintre dispozitivele dvs. 
preferate utilizându-le cablurile USB.

Alimentare pentru jocuri, filme și altele
Nu lăsaţi acţiunea să se oprească! Bateriile asigură 
amplificarea puterii de care aveţi nevoie pentru a 
continua să vă jucaţi, să navigaţi, să vizionaţi filme, să 
ascultaţi muzică și altele.

Funcţionează cu dispozitive USB
Unitatea universală are o conexiune USB pentru 
utilizare cu dispozitivul USB prin cablul USB al 
dispozitivului pe care-l deţineţi deja sau pe care-l 
puteţi achiziţiona separat.

2 ore în plus (iPad)
Asigură până la 2 ore în plus de convorbire sau de 
vizionare clipuri video
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPad, iPod, iPhone

Alimentare
• Ieșire: 2,1 A
• Putere de intrare: 100-240 V ~ 0,2 A (max)

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Greutate brută: 0,3 kg
• Greutate netă: 0,2 kg
• Greutate proprie: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Greutate brută: 15,3 kg
• Greutate netă: 7,2 kg
• Greutate proprie: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Greutate brută: 2,2 kg
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate proprie: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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