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Synchronisatie- en 
oplaadkabel

voor iPhone en iPod

DLA75004
USB-aansluiting voor PC

De onmisbare kabel voor uw iPod en iPhone
U wilt uw muziek, foto's, updates en meer van uw PC overbrengen naar uw iPod of 
iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt 
voor uw huidige USB-wandoplader of autolader.

De onmisbare kabel
• USB-kabel voor het synchroniseren van uw iPod of iPhone met uw computer
• De USB-kabel laadt op via een computer of USB-wandoplader of -autolader
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben



 Ideaal als reserve of vervanging
De USB-kabel met 30 pinnen is onmisbaar als u uw 
iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of als 
u uw apparaat via de computer of USB-oplader wilt 
opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw 
bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt 
bent, zodat u uw apparaat altijd kunt synchroniseren 
en opladen wanneer dat nodig is.
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Compatibel met USB
• Compatibel met USB: USB 2.0

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

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

8,89 x 15,875 x 2,54 cm
• Nettogewicht: 0,02347 kg
• Brutogewicht: 0,031 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,00753 kg
• EAN: 87 12581 50979 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 50 x 18,5 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,84492 kg
• Brutogewicht: 2,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,05508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50979 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 19,7 x 18,4 x 9,8 cm
• Nettogewicht: 0,14082 kg
• Brutogewicht: 0,45 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,30918 kg
• GTIN: 1 87 12581 50979 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•

Specificaties
Synchronisatie- en oplaadkabel
voor iPhone en iPod  

http://www.philips.com

