
 

 

Philips
Staţie de alimentare

Pebble
pentru iPhone & iPod

DLP2281
Alimentare de rezervă de buzunar

într-un suport comod de organizare a cablurilor
PowerStation Pebble mică, portabilă, asigură un timp de convorbire cu până la 2 ore în plus. 
Funcţionează extraordinar în calitate de stativ video orizontal în timp ce vă încarcă dispozitivul. 
Iar designul său încorporat de gestionare a căştilor vă păstrează cablurile îngrijite.

Încărcaţi-vă dispozitivele mobile
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână
• Cablu micro USB inclus pentru conectare și încărcare
• Cablu mini USB inclus pentru conectare și încărcare

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

Design inteligent
• Stativ pentru desktop încorporat pentru vizionare ușoară a clipurilor video
• Gestionare integrată a cablurilor pentru a menţine lucrurile organizate
• Suportul integrat, flexibil oferă un loc de așezare pentru iPhone/iPod



 Gestionare integrată a cablurilor
Utilizaţi sistemul integrat de gestionare a cablurilor 
pentru a vă depozita convenabil cablul și a menţine 
lucrurile compacte și organizate atunci când 
călătoriţi.

Suport integrat, flexibil
Capătul pentru conexiunea de andocare al cablului 
este făcut pentru a se flexa și a se îndoi în suport, 
oferindu-vă un loc perfect pentru a așeza iPhone sau 
iPod lângă calculator.

2 ore în plus (telefon)
Asigură până la 2 ore în plus timp de convorbire
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Design și finisare
• Culori: Alb și gri

Accesorii
• Cabluri: Mini-USB și Micro-USB
• Cablu cu 30 de pini USB: pentru iPhone & iPod

Alimentare
• Ieșire: 5 V, 500 mA
• Putere de intrare: 5 V, 500 mA

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Greutate brută: 0,1 kg
• Greutate netă: 0,08 kg

• Greutate proprie: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Greutate brută: 5,9 kg
• Greutate netă: 2,88 kg
• Greutate proprie: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Greutate brută: 0,9 kg
• Greutate netă: 0,48 kg
• Greutate proprie: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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