
 

 

Philips
Power station

Pebble
voor iPhone en iPod

DLP2281
Oplader in zakformaat

in een handige standaard met kabelbeheer
Het kleine draagbare Power station Pebble biedt tot wel twee uur extra gesprekstijd. Hij 
is prima te gebruiken als horizontale videostandaard terwijl u uw apparaat oplaadt. De 
geïntegreerde hoofdtelefoonhouder voorkomt dat de kabel in de war raakt.

Uw mobiele apparaten opladen
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben
• Inclusief Micro-USB-kabel voor aansluiten en opladen
• Inclusief mini-USB-kabel voor aansluiten en opladen

Draagbare kracht
• Werkt overal en is daarom ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent
• Tot 2 uur extra spreektijd

Slank design
• Ingebouwde tafelstandaard om gemakkelijk video's te bekijken
• Geïntegreerd kabelbeheer voor meer overzicht
• Met de geïntegreerde, flexibele standaard kunt u uw iPhone/iPod een plekje geven



 Geïntegreerd kabelbeheer
Gebruik het geïntegreerde kabelbeheersysteem om 
uw kabels handig weg te bergen, zodat u alles 
compact en overzichtelijk kunt houden wanneer u 
op reis bent.

Geïntegreerde, flexibele standaard
Het uiteinde van de kabel is zo gemaakt dat deze 
makkelijk in een standaard kan worden geplaatst, 
zodat u uw iPhone of iPod een geschikt plekje kan 
geven bij de computer.

2 uur extra (telefoon)
Geeft tot 2 uur extra spreektijd
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit en grijs

Accessoires
• Kabels: Mini-USB-naar-Micro-USB
• USB-naar-30-pins-kabel: voor iPhone en iPod

Vermogen
• Uitgang: 5 V, 500 mA
• Ingangsvermogen: 5 V, 500 mA

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,1 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Brutogewicht: 5,9 kg
• Nettogewicht: 2,88 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Brutogewicht: 0,9 kg
• Nettogewicht: 0,48 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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