
 

 

Philips
Senkronizasyon ve șarj 
kablosu

iPad, iPhone ve iPod için

DLC2404
USB ile bilgisayarınıza bağlayın

şarj edin ve iTunes ile senkronize edin
iPad, iPhone veya iPod'unuzu bilgisayarınıza bağlayarak müzik, uygulama, fotoğraf, 
güncelleme ve daha fazlasını senkronize edin. Aygıt bilgisayara bağlıyken şarj edin. USB 
duvar veya otomobil şarj cihazıyla da çalışır. İdeal yedek kablo!

Vazgeçilmez kablo
• El altında bulundurmak için ideal yedek kablo
• USB kablosu, bilgisayar aracılığıyla, USB duvarından veya otomobil șarj cihazından șarj eder
• iPad, iPhone veya iPod'u bilgisayarınızla senkronize etmek için USB kablosu



 Yedek kablo
Bu 30 pimli USB 2.0 kablosu, iPad, iPhone veya 
iPod'unuzu senkronize ve șarj etmek için vazgeçilmez 
bir aksesuardır. Her zaman bağlanmak ve 
gerektiğinde aygıtı șarj etmek için kabloyu yanınızda 
tașıyın, masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz 
orijinal kablonun yerine kullanın.

iPad ve daha fazlası için șarj etme 
kablosu
Bu 30 pimli USB 2.0 kablosu, USB aracılığıyla 
bilgisayara bağlanarak iPad, iPhone veya iPod'u 
kolaylıkla șarj eder. Ayrıca iPad, iPhone veya iPod'u 
herhangi bir USB duvar veya otomobil șarj cihazı 
aracılığıyla güç kaynağına bağlamak veya aygıtınızı șarj 
etmek için de bu kabloyu kullanabilirsiniz.

iPad ve daha fazlası için senkronizasyon 
kablosu
30 pimli USB 2.0 kablosu, USB aracılığıyla 
bilgisayarınıza bağlanarak müzik, fotoğraf, uygulama 
ve bașka aktarımlar için iPad, iPhone veya iPod'u 
iTunes ile senkronize eder.
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Özellikler
• Ambalaj sayısı: 36 •
Kablonun teknik özellikleri
• Uzunluk: 1 m

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,061 kg
• Net ağırlık: 0,037 kg
• Dara ağırlığı: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 55848 2

Dıș Karton

• Dıș karton (L x G x Y): 31 x 28 x 24 cm
• Brüt ağırlık: 3,218 kg
• Net ağırlık: 1,332 kg
• Dara ağırlığı: 1,886 kg
• GTIN: 2 87 12581 55848 6

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 6
• İç karton (L x G x Y): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,457 kg
• Net ağırlık: 0,222 kg
• Dara ağırlığı: 0,235 kg
• GTIN: 1 87 12581 55848 9
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