
 

 

Philips
Nabíjačka do automobilu

pre iPhone a iPod

DLP5263
Rýchlejšie nabíjanie v automobile

pre dve zariadenia naraz
Táto nabíjačka do automobilu dodáva viac energie, čím umožňuje rýchlejšie nabíjanie. 
Magnetický organizátor káblov udrží konektor blízko poruke a káble v úhľadnom poriadku. 
A prídavný konektor USB umožňuje súčasne nabíjať druhé zariadenie.

Napájanie na cestách
• Duálne nabíjanie: nabíjajte dve zariadenia naraz
• Funguje so zariadeniami USB

Praktický dizajn
• Integrovaný magnetický organizátor káblov

Rýchle nabíjanie
• Zabezpečí vyšší výkon a tým aj rýchlejšie nabíjanie



 Zabezpečí vyšší výkon

Neposedávajte pri čakaní, kým sa vaše zariadenie 
nabije! Vyšší výstupný výkon tejto nabíjačky 
zabezpečí, že sa vaše zariadenie úplne nabije za kratší 
čas v porovnaní s bežnými, menej výkonnými 
nabíjačkami.

Duálne nabíjanie
Zmeňte vašu zásuvku na duálnu nabíjaciu stanicu! 
Táto nabíjačka má dve sieťové zásuvky, takže môžete 
pripojiť dve obľúbené zariadenia pomocou ich 
káblov USB.

Funguje so zariadeniami USB
Univerzálna jednotka má pripojenie USB pre použitie 
so zariadením vybaveným rozhraním USB 
prostredníctvom kábla USB, ktorý už máte alebo si 
ho môžete zakúpiť samostatne.

Magnetický organizátor káblov
Integrovaný magnetický organizátor káblov udrží 
konektor blízko poruke a káble v úhľadnom poriadku
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPod, iPhone, Väčšina zariadení s 

káblom USB

Príkon
• Výstup: 2 zásuvky, každá 1 A
• Príkon: 10,5 V – 18 V, 0,6 A

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,043 kg
• Hmotnosť brutto: 0 086 kg
• Hmotnosť obalu: 0,043 kg
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,5 x 26 x 42 cm
• Čistá hmotnosť: 1,548 kg
• Hmotnosť brutto: 4,465 kg
• Hmotnosť obalu: 2,917 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,258 kg
• Hmotnosť brutto: 0,625 kg
• Hmotnosť obalu: 0,367 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•

Technické údaje
Nabíjačka do automobilu
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