
 

 

Philips
Oplader voor in de auto

voor iPhone en iPod

DLP5261
Sneller opladen in de auto

met leuke verwisselbare frontjes
Deze autolader biedt meer power voor sneller opladen. Dankzij het magnetische 
kabelsysteem hebt u de connector altijd bij de hand en bergt u de kabel netjes op. Met 
de verwisselbare frontjes kiest u gewoon de look die bij u past.

Power voor onderweg
• Opladen via de 12V-aansluiting in de auto

Slank design
• Inclusief 4 verwisselbare frontjes
• Geïntegreerd magnetisch kabelsysteem

Snel opladen
• Meer vermogen zodat u sneller kunt opladen



 Opladen via de 12V-aansluiting in de 
auto
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12V-
uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos 
hierop aansluiten om het onderweg op te laden.

Meer vermogen

U hoeft niet meer eindeloos te wachten tot uw 
apparaat is opgeladen! Dankzij het hogere 
uitgangsvermogen laadt deze oplader uw apparaat 
sneller volledig op dan standaardopladers met 
minder vermogen.

4 verwisselbare frontjes
Inclusief 4 verwisselbare frontjes - kies de look die bij 
u past

Magnetisch kabelsysteem
Geïntegreerd magnetisch kabelsysteem houdt uw 
connector bij de hand en brengt orde in de kabels
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPod, iPhone

Vermogen
• Uitgang: 5 V, 1 A
• Ingangsvermogen: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Nettogewicht: 0,043 kg
• Brutogewicht: 0,0811 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0381 kg
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• EAN: 87 12581 59587 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38,5 x 31 x 24 cm
• Nettogewicht: 1,548 kg
• Brutogewicht: 4,291 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,743 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• GTIN: 2 87 12581 59587 0

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,258 kg
• Brutogewicht: 0,596 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,338 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• GTIN: 1 87 12581 59587 3
•
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