
 

 

Philips
PowerStation

Max
för iPad, iPhone och iPod

DLP2280
Mångsidigt laddnings- och reservbatteri

ladda två enheter hemma eller borta
Med det här batteriet kan du prata och titta på video i timtal. Den extra USB-porten gör 
att du kan ladda två enheter på samma gång. Det finns smarta funktioner som en dold 
strömstatuslampa och en vikbar anslutning för enkel förvaring och enkla resor.

Batteridriven för extra förstärkning
• Kraft för spel, filmer, surfande, musik med mera

Ladda dina bärbara enheter
• Dubbel laddning: Ladda två enheter på samma gång

Bärbar ström
• Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla
• Upp till ytterligare 2 timmars samtals- eller videotid

Smart design
• Dold strömindikatorlampa så att du snabbt ser status

Ladda din iPad, iPhone eller iPod
• Vikbar kontakt för kompakt förvaring
• Fungerar med USB-baserade enheter



 Dubbel laddning
Förvandla ett uttag till en laddningsstation för två 
enheter! Den här laddaren har två strömuttag så att 
du kan ansluta två av dina favoritenheter med hjälp av 
deras USB-kablar.

Kraft för spel, filmer med mera
Stanna aldrig upp! Batterierna ger den extra 
förstärkning du behöver för att kunna fortsätta spela, 
surfa, se på film, lyssna på musik med mera.

Fungerar med USB-baserade enheter
Den universella enheten har en USB-anslutning så att 
den kan användas med din USB-baserade enhet via 
enhetens USB-kabel, som du antingen redan har eller 
kan köpa separat.

2 timmar till (iPad)
Ger upp till ytterligare 2 timmars samtals- eller 
videotid
DLP2280/10

Funktioner
Publiceringsdatum  
2011-05-20

Version: 6.0.3

12 NC: 8670 000 74561
EAN: 87 12581 59473 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPod, iPhone

Effekt
• Utgång: 2,1 A
• Ineffekt: 100-240 V ~ 0,2 A (max)

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Bruttovikt: 0,3 kg
• Nettovikt: 0,2 kg
• Taravikt: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Bruttovikt: 15,3 kg
• Nettovikt: 7,2 kg
• Taravikt: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Bruttovikt: 2,2 kg
• Nettovikt: 1,2 kg
• Taravikt: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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