
 

 

Philips
Set de baterii USB

Universal

DLP3600U
Reîncărcaţi de mai multe ori în deplasare

cu un pachet de alimentare de rezervă portabil
Beneficiaţi de putere oricând şi oriunde aveţi nevoie - setul de baterii vă oferă acel surplus 
de energie necesar, echivalent cu mai mult de o încărcare completă. Sunt, de asemenea, 
incluse cablurile micro USB şi indicatorul de energie.

Încărcaţi-vă dispozitivele mobile
• Cablu micro USB inclus pentru conectare și încărcare

Energie portabilă
• Reîncărcaţi-vă dispozitivele în mișcare de mai multe ori
• Funcţionează cu dispozitive USB
• Funcţionează oriunde-excelent când nu sunteţi lângă o sursă de energie

Design inteligent
• LED indicator pentru alimentare ascuns pentru a confirma starea imediat.
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Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 35,6 x 10,7 x 10 cm
• Greutate netă: 0,8808 kg
• Greutate brută: 1,177 kg
• Greutate proprie: 0,2962 kg
• GTIN: 2 87 12581 68681 3
• Număr de ambalaje: 6

Accesorii
• Cabluri: Micro-USB

Alimentare
• Ieșire: 5 V, 1 A
• Putere de intrare: 5 V, 0,5 A
• Capacitate baterie: 3600 mAh

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Dummy

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

9,5 x 17,4 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,1928 kg
• Greutate netă: 0,1468 kg
• Greutate proprie: 0,0460 kg
• EAN: 87 12581 68681 9

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 36,8 x 33,6 x 22,5 cm
• Greutate brută: 8 kg
• Greutate netă: 5,2848 kg
• Greutate proprie: 2,7152 kg
• GTIN: 1 87 12581 68681 6
•

Specificaţii
Set de baterii USB
Universal
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