
 

 

Philips
Biloplader

til iPhone & iPod

DLP5261
En hurtigere opladning i bilen

med sjove udskiftelige forplader
Denne biloplader leverer mere kraft til hurtigere opladning. En magnetisk kabelholder 
sørger for, at stikket er til at få fat i, og kablerne ikke roder. Og de fire udskiftelige forplader 
gør det muligt at ændre udseendet, så det passer til dig.

Strøm på farten
• Opladning fra 12 V-stikket på en bil

Smart design
• Indeholder 4 udskiftelige forplader
• Integreret magnetisk kabelholder

Hurtig opladning
• Leverer mere strøm, så opladningen går hurtigere



 Opladning fra 12 V-stikket på en bil
Den kompakte oplader kan tilsluttes til 12 V-stikket 
på en bil og tilsluttes til enheden til nem og praktisk 
opladning på farten.

Leverer mere strøm

Du behøver ikke sidde og vente på, at din enhed 
bliver opladet! Det højere strømoutput fra denne 
oplader sikrer, at din enhed oplades fuldt ud på 
kortere tid sammenlignet med almindelige, mindre 
kraftfulde opladere.

4 udskiftelige forplader
Indeholder 4 udskiftelige forplader - skift udseende 
efter behov

Magnetisk kabelholder
Integreret magnetisk kabelholder sørger for, at 
stikket er i nærheden og dine kabler ikke filtres 
sammen
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPhone

Strøm
• Output: 5 V, 1 A
• Strømindtag: 10,5 V-18 V, 0,6 A

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Nettovægt: 0,043 kg
• Bruttovægt: 0,0811 kg
• Taravægt: 0,0381 kg
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• EAN: 87 12581 59587 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,5 x 31 x 24 cm
• Nettovægt: 1,548 kg
• Bruttovægt: 4,291 kg
• Taravægt: 2,743 kg
• Antal forbrugeremballager: 36
• GTIN: 2 87 12581 59587 0

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,258 kg
• Bruttovægt: 0,596 kg
• Taravægt: 0,338 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• GTIN: 1 87 12581 59587 3
•
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