
 

 

Philips
tápállomás

Pebble
iPhone és iPod készülékekhez

DLP2281
Zsebméretű tartalék energia

kényelmes kábelrendező állványon
A kisméretű, hordozható Pebble tápállomás akár 2 órával hosszabb beszélgetési időt biztosít. 
A készülék töltése közben nagyszerűen használható vízszintes videoállványként. A beépített 
fejhallgató-kezelő kialakításnak köszönhetően a kábelek nem gubancolódnak össze.

Mobil eszközök töltése
• Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel
• Mikro-USB kábel mellékelve a csatlakoztatáshoz és a töltéshez
• Mini-USB kábel mellékelve a csatlakoztatáshoz és a töltéshez

Hordozható táplálás
• Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében
• Akár 2 óra beszélgetési idő

Intelligens kivitel
• Beépített asztali állvány a könnyű videolejátszáshoz
• A beépített kábelkezelésnek köszönhetően minden rendben tartható.
• Integrált, sokoldalú felhasználást biztosító iPhone/iPod tartóállvány



 Beépített kábelkezelés
A beépített kábelkezelő rendszer segítségével 
kényelmesen tárolhatja a kábeleket, és így utazás 
közben kis helyen és rendezetten tudja tartani 
dolgait.

Integrált, sokoldalú felhasználást 
biztosító állvány
A vezeték dokkoló felőli vége könnyen hajlítható és 
alakítható, hogy iPhone vagy iPod készülékét 
megfelelően elhelyezhesse a számítógépnél.

Plusz 2 óra (telefon)
Akár 2 óra beszélgetési időt biztosít
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Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fehér és szürke

Tartozékok
• Kábelek: Mini-USB és Mikro-USB
• 30-tűs USB-kábel: iPhone és iPod készülékekhez

Tápellátás
• Kimeneti teljesítmény: 5 V, 500 mA
• Tápfeszültség bemenet: 5 V, 500 mA

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Dummy
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,1 kg
• Nettó tömeg: 0,08 kg

• Táratömeg: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

55,6 x 30 x 32,4 cm
• Bruttó tömeg: 5,9 kg
• Nettó tömeg: 2,88 kg
• Táratömeg: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,9 kg
• Nettó tömeg: 0,48 kg
• Táratömeg: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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