
 

 

Philips
Przewód do synchronizacji 
i ładowania

do urządzeń: iPad, iPhone i iPod

DLC2404
Podłącz do komputera za pomocą złącza USB
aby naładować i zsynchronizować z serwisem iTunes
Podłącz iPad, iPhone lub iPod do komputera, aby synchronizować muzykę, aplikacje, 
zdjęcia, aktualizacje itp. Ładuj urządzenie po podłączeniu — działa z Twoją ścienną 
ładowarką USB lub automatyczną ładowarką. To wspaniały zapasowy przewód!

Podstawowy przewód
• Przewód USB umożliwia ładowanie za pośrednictwem komputera, ładowarki USB do montażu 

na ścianie lub ładowarki samochodowej
• Przewód USB do synchronizacji urządzenia iPad, iPhone lub iPod z komputerem
• Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć pod ręką



 Cenna część zapasowa lub zamienna
Ten przewód ze złączami 30-stykowym oraz USB 2.0 
jest akcesorium niezbędnym, jeśli w grę wchodzi 
ładowanie urządzenia iPad, iPhone lub iPod. Możesz 
nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub 
użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj 
swoje urządzenie, kiedy chcesz.

Przewód do ładowania urządzenia iPad i 
innych
Ten przewód ze złączami 30-stykowym oraz USB 2.0 
można podłączyć do gniazda USB w komputerze w 
celu naładowania urządzenia iPad, iPhone lub iPod. 
Można go także podłączyć do ładowarki USB do 
montażu na ścianie lub ładowarki samochodowej w 
celu zasilenia urządzenia iPad, iPhone lub iPod.

Przewód do synchronizacji urządzenia 
iPad i innych
Przewód ze złączami 30-stykowym i USB 2.0 można 
podłączyć do gniazda USB w komputerze w celu 
zsynchronizowania urządzenia iPad, iPhone lub iPod 
z programem iTunes i kopiowania muzyki, zdjęć, 
aplikacji, aktualizacji i wielu innych.
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Zalety
• GTIN: 1 87 12581 55848 9
•

Zgodność
• Zgodność z: iPad, iPod, iPhone

Dane techniczne przewodów
• Długość: 1,0 m

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,061 kg
• Waga netto: 0,037 kg
• Ciężar opakowania: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 55848 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31 x 28 x 24 cm
• Waga brutto: 3,218 kg
• Waga netto: 1,332 kg
• Ciężar opakowania: 1,886 kg
• GTIN: 2 87 12581 55848 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,457 kg
• Waga netto: 0,222 kg
• Ciężar opakowania: 0,235 kg
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Przewód do synchronizacji i ładowania
do urządzeń: iPad, iPhone i iPod  

http://www.philips.com

