
 

 

Philips
Nabíječka do auta

pro iPhone a iPod

DLP5263
Rychlejší nabíjení v autě

pro dvě zařízení současně
Tato nabíječka do automobilu zajistí větší výkon pro rychlejší nabíjení. Magnetická 
chránička pro strukturovanou kabeláž udržuje konektor při ruce a kabely v pořádku. A 
bonusový USB konektor umožňuje současně nabíjet druhé zařízení.

Napájení na cestách
• Duální nabíjení: nabíjejte dvě zařízení současně
• Kompatibilní s USB zařízeními

Praktický design
• Integrovaná magnetická chránička pro strukturovanou kabeláž

Rychlé nabíjení
• Rychlejší nabití díky vyššímu výkonu



 Vyšší výkon

Nečekejte hodiny, než se vaše zařízení nabije! Vyšší 
výstupní výkon této nabíječky zajistí plné nabití 
vašeho zařízení v kratším čase oproti standardním, 
méně výkonným nabíječkám.

Duální nabíjení
Proměňte elektrickou zásuvku v duální nabíjecí 
stanici! Tato nabíječka má dvě zásuvky, takže můžete 
připojit dvě svá oblíbená zařízení pomocí jejich USB 
kabelů.

Kompatibilní s USB zařízeními
Univerzální jednotka je vybavena USB připojením 
pro použití s USB zařízeními prostřednictvím USB 
kabelu, který již vlastníte, nebo který lze zakoupit 
samostatně.

Magnetická chránička pro 
strukturovanou kabeláž
Integrovaná magnetická chránička pro 
strukturovanou kabeláž udržuje konektor při ruce a 
kabely v pořádku
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPod, iPhone, Většinou zařízení 

vybavených USB kabelem

Spotřeba
• Výstup: 2 zásuvky, každá 1 A
• Maximální příkon: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,043 kg
• Hrubá hmotnost: 0,086 kg
• Hmotnost obalu: 0,043 kg
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 33,5 x 26 x 42 cm
• Čistá hmotnost: 1,548 kg
• Hrubá hmotnost: 4,465 kg
• Hmotnost obalu: 2,917 kg
• Počet spotřebitelských balení: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,258 kg
• Hrubá hmotnost: 0,625 kg
• Hmotnost obalu: 0,367 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•

Specifikace
Nabíječka do auta
pro iPhone a iPod  
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